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Spaudoje tilpo Horace 
Rashmore pranešimas, 
kad “komisaras” Browde- 
ris jau užkamandiriavęs 
Komunistų partiją sukel
ti visas jų kontroliuoja
mas organizacijos, ypatin
gai komunistų valdomas 
darbininkų unijas bei jų 
skyrius, išeiti ir remti 
Graikijos sukilėlius, kurie 
ginklų pagalba nori nu
versti legališkąją Graiki
jos valdžią ir patys jos vie
tą užimti, ir Įvesti sovieti
nę diktatūrą.

Tas parodo, kad nors 
komunistų internaciona
las neva oficialiai panai
kintas, bet tikrenybėje te
beveikia. Jo veikimas tai 
remti Rusijos užsienio po
litiką ir diriguoti veikimą 
remiantį Stalino imperia
lizmą.

Astuoni Patarimai Kurui 
Sutaupyti

Washingtonas — Petro- 
lijaus viceadministrato- 
rius, Ralph K. Davis, pa
taria visomis priemonėmis 
taupyti kūrenamąją alyvą, 
kad ilgiau išlaikytumėme 
turimąsias atsargas. Pata
rimai yra šie:

1. Nevartoti virtuvinių 
krosnių namų apšildymui.

2. Naudoti kaip galima 
mažiau karšto vandens. 
Nevartoti tekančio karšto 
vandens lėkščių ir rankų 
plovimui. Nešildyti ir ne
naudoti daugiau vandens, 
negu būtina.

3. Šildant namą, uždary
ti nenaudojamus kamba
rius.

4. Šildyti kambarius židi
nių (fireplaces) kūrenimu.

5. Kad šilima neišeitų 
pro stiklą, įstatyti dvigu
bus langus ir duris.

6. Aukštų (attic) grindis 
insuliuoti mineralinėmis 
vilnomis ir panašiomis 
medžiagomis.

7. Kur tik galima, insu
liuoti namų išorines sie
nas.

8. Apkamšyti langus ir 
duris, kad nebūtų pūtimo.

OWI.

Raudonasos Kryžius Nepar
duoda Kraujo Plazmą

Europos Fronto Kariai Irgi 
Perka šeštosios Karo 

Paskolos Bonus

Iždo
Morgenthau

V

i

Washingtonas
Sekretorius
paskelbė Gen. Eisenhowe- 
rio laišką, iš kurio matyti, 
kad nepaisant to fakto, 
jog jo ir jo karių svarbiau
sias tikslas yra suvaryti 
vokiečių pulkus Į Reino 
sieną, šeštosios Karo Pa
skolos Vajus turi didelį pa
sisekimą jo karių tarpe.

Į Prezidento Roosevelto 
ir Sekretoriaus Morgen
thau laiškus, karo bonų 
platinimo reikalu Europos 
mūšio arenoje, Gen. E:- 
senhoweris, savo lapkričio 
14 dienos laišku taip atsa
ko:

“Mielas Pone Sekreto
riau:

“Tamstos ir Prezidento 
laišku, Kare Bonų Vajaus 
šiose apylinkėse platinimo 
reikalu, labai plačiai pasi
naudosime. Aš tikiuosi su
silauksiąs gerų vaisių, 
nors, žinoma, yra gana 
sunku šiuo metu pasiekti 
kiekvieną karį, kai esame 
kontakte su priešu tokia
me plačiame fronte.

nuoširdžiai tikiu, kad se-
i kanti Karo Paskola praeis nors Įvyko ekspliozija a- toji divizija, užėmus Or- 
greitai ir, žinoma, mes municijos dirbtuvėje. Dre- moc uostą ir miestą, Leyte 
bandysime čia atlikti savo bėjimas tęsėsi tik porą se- saloj, smarkiai puola Japo- 
dalį. ....................................

“Būsiu dėkingas, 
Tamsta painformuotumei 
Prezidentą, kad mes viso
mis priemonėmis paremsi- 
me vajų”.

“Nuoširdžiai,
“Dvcight D. Eisenhouer”.
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Trys amerikiečiai kariai perkasi Kalėdoms dovanų, kad parsiuntus Į 
Ameriką. Ten pat daro savo “shoping” ir belgų vaikučiai. Belgijoje visi 
žaislai padirbti iš medžio.
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Vokiečiai Sustiprintomis Jėgomis 
Bando Sulaikyti, Bet Veltui

rence A. Steinhardt, am- 
per- 

ekitas Į Londoną, kaipo

Iš Vyriausio Alijantų
Ekspedicijos Jėgų Centro, basadorius Turkijai, 
gr. 14 Pirmoji Jung.
Valstybių armija laimėjo ambasadorius Čekoslova- 
prie Roer upės, ir smar- kijai, kurios valdžia tebėra 
kiai puola vokiečius prie ištremime, ir Hallett John- 
Dueren.

Amerikiečiai 
pirmyn, tačiau 
laimėjimų, nes 
visomis jėgomis
silaikyti. Roer upės šiauri- Karo Išlaidas Mokėsime Net 
nėję ir pietinėje srityje A- 
merikos pirmoji armija 
pasistūmė pirmyn vieną 
ir pusę mylios nuo Lam-

Connecticut j Amerikiečiai Spaudžia Apsuptus
New Haven, Conn., gr. 13;

Šią naktį Connecticut vai-' 
x------- ;---------- w stybėje buvo jaučiamas’

kuriuo atveju, aš lengvas žemės drebėjimas.1

Japonus Leyte Saloj
Iš Pacifiko Centro, gr. 14

Žmonės manė, kad kur — Jung. Valstybių septin-

mes municijos dirbtuvėje. Dre- moc uostą ir miestą, Leyte

kundų. Kaikur paveikslai nijos karo likučius iš šiau- 
Jei nuo sienų nukrito.

plazmą, arba sušaldomas 
ir tuoj siunčiamas Į Euro
pą ir Pacifiką.

“Raudonasis Kryžius 
kuogreičiausia pasiunčia 
visą kraują Armijai ir Lai
vynui. Ir kaip visiems yra 
gerai žinoma, Armija ir 
Laivynas, administruoja šį 
kraują arba plazmą su
žeistiems kareiviams ir 
jūreiviams dykai.” A.R.C.

Amerikiečiai Paleido Šūvius 
Į Bolševikų Būrį

Washington, D. C.—Rau
donojo Kryžiaus pirminin
kas, Basil O’Connor, sako 
kad nėr jokios teisybės Į 
paskleistas paskalas, kad 
Raudonasis Kryžius par
duoda kraujo plazmą mū
sų ginkluotoms jėgoms. 
Nurodyta, kad tokio melo 
tikslas yra sumažinti pris
tatymą šios brangios me
džiagos kovojantiems vy
rams.

“Mums buvo pranešta, 
kad pasakojama, jog Rau
donasis Kryžius parduoda 
kraujo plazmą”, sako p. 
O’Connor. “Tos pasakos 
yra melas ir platinamos 
tų, kurie nenori, kad ši 
medžiaga pasiektų mūsų 
kovojančius vyrus.

“Kraujas, kurį daugiau 
negu 100,000 patriotų au
kauja kas savaitė Raudo
najam Kryžiui, yra tuoj 
pristatomas Armijos ir 
Laivyno tinkamam cent
rui, kur jis pakeičiamas į

stumiasi 
be didelių 
vokiečiai 

bando at-

son, užsienių tarnybos ve
teranas pareigūnas, pa
skirtas ministeriu Į Costa 
Rica.

i • Ir Pergalei Atėjus

VVashingtonas— Mums 
mersdorf Į Rollesbroich. visiems žinoma, kad iki 
Kita armijos dalis yra tik karo laimėjimo dar toli, ir 
pusė mylios nuo Dueren.

Amerikos trečioji armi
ja Įsiveržė giliau į Saar 
Baseiną. Toliau Į pietus 
Amerikos septintoji armi
ja smarkiai kaujasi su vo- 
i kiečiais ir artinasi prie Vo
kietijos sienos, užimdama 

i daugiau kaimelių. a

“pasiimtų svarbiąsias 
blemas Graikijoj.”

Washingtone visas 
klausimas išsiaiškino, 
tai buvo kreipiama Į mili-
tarinius reikalus, nebūti
nai politinius klausimus.

tas 
kad

t

rėš ir pietų.
■ Apsuptus j^fionus kal
nuose baigia sunaikinti.

i __________________________
i

: Juna. Valstybės Pavedusios
VVashington, D. C., gr. 14 Graikijos Reikalus Britanijai

— J. V. Senato Užsienių’ ----------
Santykių Komitetas, po iš- Londonas, gr. 14 — Er-

Vėl Atidėjo Stettinius Pa- 
gelbininkų Užtvirtinimą

Neberacijonuojamos Pa
naudotos Padangos 

(Tires)
VVashingtonas — Kainų

gal praeis mėnesiai, metai 
ar du, iki mūsų karinės pa
jėgos laimės pergalę, dėl 
kurios taip narsiai kovojo. 
Mūsų priešai Europoje yra 
atkaklūs kovotojai, o ir 
Japonijos dar neužgulčme 
pilnomis jėgomis.

Net ir tuo atveju, jei 
pergalė ateitų rytoj, kurį 
laiką prieš mus dar stovė
tų didelė pareiga apmokė
ti. maitinti, aprengti ir gy- 
dyti savo karius, nes de- 

Washington, D. C., gr. 14 mobilizaciją neįmanoma į- 
— Prezidentas Roosevel-*V’ kdy ti staiga. OWI. 
tas paskyrė Norman Ar-i 
mour, Įžymų diplomatą ir 
buvusį ambasadorių Ar
gentinai, amabasadorium 
Ispanijai.

Senato Užsienių Santy-; 
kių Komitetas tuojau no- (ice-cream) ir ‘ice-cream’ 
minaciją užgyrė.

Tuo pačiu laiku, T

Armour Paskirtas Atstovu 
Ispanijai

Ledų Kainos Nepakeistos
VVashingtonas — Kainų 

Reguliavimo Įstaiga pra
neša. kad dabartinės ledų

mišinių kainos veiks iki š. 
Lau-'m. gruodžio 31 dienos.

klausinėjimo ir išklausy- nešt Bevin, Darbo ministe- į Reguliavimo Įstaiga pa- 
mo apie nominuotus asme- ris Churchill valdžioje, sa- ; na-ikino racijonavimą pil
nis, vėl atidėjo užtvirtini- ko, kad Prezidentas Roo-įS1^ keleivinių automobilių 
mą valstybės sekretoriui seveltas Quebec’e ir Rusi- i Panaudotų padangų (taje- 
Stettinius pagelbininkų. 'joj sutikęs, kad Britanija'jų prastos koky-

KRUVINOS KAUTYNES GRAI
KIJOS SOSTINĖJE 

TEBESITĘSIA

bės ir mažo kiekio. Bet pa
naudotos sunkvež i m i ų 
(trokų) padangos bus ra- 
ciionuojamos, kaip ir se
niau. OWI.

RAUDONOJI ARMIJA TRIUŠ
KINA BUDAPEŠTO 

TVIRTOVES

Roma — Praneša, kad A- 
merikos lėktuvai Jugosla
vijoj, pastebėję kareivių 
būrius, paleido iš kulko
svaidžių šūvius. Tai Įvyko 
per klaidą.

Vėliau Amerikos karo 
vadovybė pareiškė apgai
lestavimą.

i
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Athens, Graikija, gr. 14 
Graikijos kairiųjų sukilė
lių jėgos, norėdami laimė
ti pergalę, smarkiai puolė 
graikų reguliarę kariuo
menę ir Anglijos karo jė
gas Athenuose. Tačiau 
kairiųjų puolimus atmušė 
po visos nakties smarkių 
kautynių.

Kairieji yra Įsistiprinę

pačiame miesto centre. Jie 
nujaučia, kad Anglija pa
siuntusi daugiau kariuo
menės į Graikiją. Kairieji 
apšaudo Britų ambasadą.

Kairieji Įsiveržė Į Iroon 
sritį.

Abejose pusėse nemažai 
užmuštų ir sužeistų.

Rusija Nori Viennos Naujai 
Taikos Lygai

i

I

Iš 21 Bombanešių Ko
mandos, Saipan, gr. 14 — 
Jung. 
bombanešiai
Japonijos trečią iš didžiau
sių miestų Nagoya, kur)t- jįri)tuves požemiuose, 
randasi Mitsubishi lėktų-1 
vų dirbtuvė. Sukėlė eks-į Dėl blogo oro nebuvo ga- 
pliozijas ir gaisrus. Japo- Įima Įkainuoti padarytų' 
nai neparodė didelio pasi-! nuostolių Japonijai bom-! 
priešinimo lėktuvais ore. j barduojant B-29 bombane- • 

į Iš Tokio, Japonijos sos- šiais. I

Valstybių didieji
B-29 puolė

tinės, praneša, kad Shi- 
zuoka taip pat bombarda
vo ir padarė kiek nuosto
lių.

1944 Metais Buvo 18 Ir 
Puse Milijono Pergalės 

Darželių

VVashingtonas — J. V. 
Žemės Ūkio Departamen
tas paskelbė apžvalgą, iš 
kurios matyti, kad šiais 
metais buvo auginama ne
toli 18 ir pusės milijono 
Pergalės Darželiu ir tiki
masi, kad darželių augini
mas bus tęsiamas ir per 
1945 metus. OWI.

Londonas, gr. 14 — So- ma, kad “neįsivaizduoja- 
vietų Rusijos raudonoji ma kaip tokie laužai per- 

• armija metodiškai iš visų vežė tokias mases žmonių 
pusių baigia apjuosti Bu- per jūrą.” 
dapestą, Vengrijos sosti- Laikraštis Morgonbladet 
nę. Iš rytinės pusės tik 6 rašė, jog suvirš 9,000 pa- 
mylios iki Budapešto. bėgėlių iš Pabaltijo valsty-

Raudonoji armija užėmė bių perėjo per Gotlando 
Budapešto apylinkėje ke- stovyklas. Galima matyti, 
liūs miestelius.
nuo Miskolc raudonieji pa
sistūmė artyn Čekoslova
kijos sienos.

Washington, D. C., gr. 14 
— Sovietų Rusija nori, 
kad Viennoje (Austrijoj) 
po karo būtų Suvienytų 
Tautų Saugumo Organi
zacijos pastovus sekreto
riato ofisas.

Naujos organizacijos kinti, Richmonde, gatvėje 
centrui vietos klausimas'išstatytas 34 pėdų ilgio 
kol kas nebuvo iškeltas nei I Siegfriedo Linijos paveik- 
apkalbėtas, tačiau rusai, 'slas. 
kaip buvo suprasta, prie-^ 
šinasi turėti tos organiza-

Bonų Vajuje Naudojamasi 
Siegriedo Linijos Paveikslu

Washingtonas — šešta 
jai Karo Paskolai paryš

Pabaltijo Žmonės Bėga 
Prastais Laiveliais

Į šiaurę kad tie žmonės daug ken
tėjo, bet jie visi rodo pasi
tikėjimą šviesia ateitimi. 
Pažymėta, kad atbėgėliai 
nėra kokie tinginiai, bet 
darbštūs ir garbingi as
menys.

I

Į Washington, D. C. —
; (OWI) — Švedų laikraštis 
Dagens Nyheter rašė, kad 
žmonės iš Pabaltijo bėga 
prastais laiveliais.

Graikija Kaltina Bulgariją
Praneša, kad Graikijos 

premieras kaltina Bulgari
ją už pristatymą ginklų

Sako- graikams kairiesiems.

Darbininkų Radio Programa

BONOS
Keep Bombs / 

Falling!

kuriame sužymėta 
Karo Bonų dolerių sumo
mis dvylika miestų, sto
vinčių pakeliui Į Berlyną. 
Tame mieste parduotųjų 
bonų sumai didėjant, ati
tinkamai kilnojama didelė 

j Amerikos vėliava, atsi- 
!žvelgiant Į sumos dvdj.

OWI.

šeštadienį, gruodžio 16 d., 2 vai. po pietų iš WCOP 
stoties. Boston. vėl turėsime progą klausytis lietuviš
kų dainų, muzikos ir pranešimų.

Priduokite arba siųskite vedybų, vedybinių su
kaktuvių, karo tarnybos narių ir kitokių sveikinimus, 
pranešimus ir skelbimus iš anksto, kad galėtume šeš
tadienių programose pasveikinti ir paskelbti.

Visais radio programos reikalais kreipkitės šiuo 
adresu:

DARBININKAS RADIO
366 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Tel. SOUth Boston 2680 arba NORvvood 1449.



ĮVAIRIOS žinios
Penktadienis, Gruodžio 15. 44
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šis susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus patvirtinta arbi 
naujai išrinkta valdyba. Šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime -užsimokėtumė
te savo metinę duoklę už orga- 

“Darbininką”.
A. J. Paleckis, sekr.

naujai išrinkta valdyba. Šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumėte 
savo metinę duoklę už organą 
“Darbininką”.

Julius Baronas, sekr.

LDS. 5 Kp. Susirinkimas
VVATERBURY, CONN.

Sekmadienį, gruodžio 24 d., 
1944 m. įvyks LDS 5 kp. meti
nis susirinkimas 1 valandą p.p., 
parapijos salėje. Prašome visų 
narių skaitlingai dalyvauti, nes 
šis susirinkimas bus svarbus, 
nes jame bus patvirtinta arba 
naujai išrinkta valdyba, šia 
proga primenu, kad ateinančia
me susirinkime užsimokėtumė
te savo metinę duoklę už orga
ną “Darbininką”.

J. Totilas, sekr.

LDS. 81 Kp. Susirinkimas

RAUDONIEJI VĖL IŠVIJO JUNGTINIŲ Chicagos lietuvių kilmės 
VALSTYBIŲ KOMISIJĄ Iš BULGARIJOS ^ingų Iaikraštis “v-" 

----------- “Lietuvoje irgi yra kviz- 
doma. Komisija greičiau- lingu, nacių bendradarbių, 
šiai išvyta todėl, kad nieks jej jįj šiol jie dar nebausti, 
iš užsieniečių nematytų, bus nubausti vėliau.” 
kaip elgiasi bolševikai už- i -r> x t • • i

j kas daugiau kvislingų, 
bolševikų- komunistų ben
dradarbių. Jeigu bausti 
kvislingus, nacių bendra
darbius. tai reikia lygiai 
bausti ir kvislingus, bol- i 
ševikų - komunistų ben
dradarbius. nes jie yra ly
gūs mūsų tautos žudyto
jai. __________

Remk šios šalies apsigynimą! 
fk. Pirk Defense Bonds ir Stamps!

Istanbul (suvėluota) — 
Rusai vėl (antrą kartą) iš
vijo Jung. Valstybių ko
misiją. susidedančią iš 4 
narių (U. S. Office of Str? • 
tegic Services team) iš 
Bulgarijos.

Kuomet pirmą kartą šią 
komisiją raudonieji išvyjo 
iš Bulgarijos, tai tuometi
nis Užsienio Reikalų se
kretorius Cordell Hull, sa
kė, kad jis manąs, jog šis 
reikalas tarp \Vashingtono 
ir Maskvos tapo sutvarky
tas, ir kad išvytoji komisi
ja galės vėl grįžti.

Komisijai leista sugrįžti, 
bet dabar vėl ji tipo išvy
ta. Išvijimo priež ištiš — 
kad ji nebuvus oficialiai 
rusų akredituota.

Tai taip elgiasi rusų rau
donieji su savo talkininkės 
Amerikos oficialiais atsto
vais ir tai dar ne Rusijoj, 
bet Bulgarijoj, kuri nese
nai pasidavė ne vienai Ru
sijai, bet bendrai alijan- 
tams. Tik Bulgarijon įžen
gė ne Anglijos ir Amerikos 
kariuomenė.- bet Sovietų 
Rusijos todėl, matyt ten ii 
sovietišką “tvarką” vyk-

imtuose kraštuose.
Kaip greit Rusija pamir

šo, kad Amerika savo pi
liečių heroiškumu ir su
manumu išgelbėjo Rusiją 
nuo Hitlerio okupacijos, 
pristatydama jai, ginklų, 
orlaivių, maisto ir visokių 
kariškų reikmenų. Jei ne 
toji Amerikos pagalba, gal 
Kremliuje vietoje Stalino 
būtų bespacieruojąs Hitle
ris.

SVETIMGIMIAI AMERIKIEČIAI 
-DIDELI KARO PASKOLŲ 

RĖMĖJAI

TIE EIEMY
Keep 

Buying

STILLTHE&E!

* Eztra 
Bonls’.

VVashingtonas — Wil- 
liam C. FitzGibbon.
Karo Finansų Skyriaus 
Tautinių Organizacijų vi
cedirektorius, sako, kad 
virš 10 milijonų asmenų, 
sudarančių 48 grupes šios 
šalies svetimgimių pilie
čių, yra nupirkę karo bo
nų. šimtų milijonų dolerių 
vertės. W. C. FitzGibbon 
pareiškė jsitikinimą, kad 
tautinės grupės ir vėl pa
rodys savo ištikimybę pa- 
sirinktajai tėvynei, nuo-

širdžiai paremdamos šeš-
Iždo tąją Karo Paskolą.

alsi-

LDS. 6 Kp. Susirinkimas
HARTFORD, CONN.

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
>1944 m. įvyks LDS 6 kp. meil
inis susirinkimas 12:30 vai. p.p., 
‘parapijos salėje. Prašome visų 
'narių skaitlingai dalyvauti, nes

Ši mažytė mergytė pasiryžo nusipirkti Karo Boną. 
Ji prisirinko Vandenyno kaušelių St. Petersburg. Fla., 
maudyklių ruože ir atsistojus siūlo pirkti po centą už 
vieną. Amerikonai sako:— SHE SELLS SEA SHELLS.

i

VOKIETIJOS NACIAI PLANUO 
JA TĘSTI KARĄ POŽEMYJ

LDS 97 Kp. Susirinkimas
L0WELL, MASS.

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
1944 m. įvyks LDS 97 kp. me
tinis susirinkimas 4 valandą p. 
p., parapijos salėje. Prašome vi
sų narių skaitlingai dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus svar
bus. nes jame bus patvirtinta 
arba naujai išrinkta valdyba. 
Šią proga primenu, kad atei
nančiame susirinkime užsimo
kėtumėte savo metinę duoklę už 
organą “Darbininką”.

Tarnas Versiackas, sekr.
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ŠVENČ. P. MARIJOS 
APSIREIŠKIMA I LIURDE
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Tai sužinosi perskaitęs
Prof. Dr. Vyskupo Bučio garsią knygą:

šia knyga susidomėjo visi 
Amerikos Lietuviai.

Ją skaito ir netikintieji! 

Liurdo knyga
Gausiai paveiksluota, gražiai 

kietais viršeliais įrišta, 
virš 500 puslapių.

DARBININKAS

Kreipkitės su užsakymu:

Lakūnas kap. Don S. Ge Kuris nujovė per 30 
priešo karo orlaivių, pasirašo vedybinę sutartį, šalia 
jo stovinčios gyvenimo draugės, su kuria susitarė 
apsivesti.

“Kiekvienas mano 
šaukimas į bet kurią mi
nėtųjų 48 grupių, bonų 
pirkimo reikalu, susilauk
davo jautraus pritarimo”, 
pasakė W. C. Fitzi libbon, 
“todėl aš esu įsitikinęs.

{kad ir šio, f 
į Paskolos Vajaus, metu jos 
investuos paskutinį dolerį 
į karo bonus”.

Tautinės grupės, susi
koncentravusios tokiuose 
miestuose, kaip New Yor- 
kas, Pittsburghas, Čikaga, 
Detroitas, Buffalo, Cleve-i 
landas ir San Francisco,] 
varė ir tebevaro labai in-{ 
tensyvų bonų pardavinėji-, 
mo darbą.

\V. O. FitzGibbon paaiš-j 
kino, kad bonų platinimo' 
darbas yra visos Amerikos; 
gyventojų, nepaisant jų; 
kilmės, pastanga, todėl! 
neskelbiama, kiek kuri 
grupė atskirai nupirkusi: 
yra bonų. Atrodo, kad la-l 
blausiai paplitęs yra Lais-i 
vėl laivų pirkimo būdas. 
Yra manoma, kad bonų 
platinimui labai padeda 
sentimentali mintis, kad 
Laisvės laivais gabenama 
medžiaga, taip labai reika
linga išlaisvinimui ir at
statymui daugelio Ameri
kos piliečių tėviškių. Ma
noma. kad ši mintis yra; 
atsakominga dėl tokio jau-j 

{traus tautinių prisidėjimo, i 
4 i kad sugebėta jų pinigais1 
$ nupirkti net 75 Laisvės lai- į Ar noriu aš verkiu.

vus’, po du milijonus dole-' ar noriu dainuoju, 
rių kiekvienas. Šalę to, jų, Nuo karo rūpesčių 
pinigais nupirkta dar šim- neišsivaduoju... 
tai kovos lėktuvų, bombe-! Skauda man rankeles 
rių. laivų ir džypsų. OWI. nuo sunkių darbelių. 

____________ Liūsta man širdelė
be savo sūnelių.

Londonas, gr. 14 — Pra
nešimai iš Vokietijos pa
siekė karo fronto centrą, 
kad Vokietijos nacių vadai 
planuoja karą tęsti per 
penkis metus požemyj kai

ta.
Sakoma, kad Vokietijos 

; gestapo viršininkas Him- 
; mler jau dabar atsargiai į 
į parenka karius veiks- Į 
imams požemių tvirtovėse; 
i Alps kalnuose.šeštojo Karo kariuomenė bus nugalė-

IALIJANTŲ KARO JĖGOS 
PASIVARĖ PIRMYN ITALIJOJ
Roma, gr. 14 — Kanadie-.'Vieną kart sėdėjau 

čių ir Britų kariuomenės’ savo kambarėlyj. 
prie Lamone upės laimėjo Išgirdau, girdėjau 
kautynėse su vokiečiais ■ 
ties Faenza^ šiaurrytinėje 
srityje, ir pasivarė beveik 
tris mylias pirmyn į vokie
čių apsigynimo linijas.

Britai, nežiūrint vokie
čių smarkių puolimų, išsi
laikė Cerere kalno srityje.

A. Raudonojo Kryžiaus Lie
tuvių Motery Skyriaus 

Sukaktis

Šv. Petro lietuvių parapijoj la
bai gražiai veikia Am. Raudo
nojo Kryžiaus lietuvių moterų- 
merginų skyrius, Kurios pirmi
ninke yra p. B. Cūnienė. Jau du 
metai kaip šis skyrius gamina 
bandažus mūsų jaunuoliams ka
ro tarnyboje. Dviejų metų su
kakties proga to skyriaus akty- 

1 vi narė. p. Marijona Karčiaus
kienė parašė šias eilutes:

“Pasaulinės spaudos su
judime ir įvairių nuomo
nių skleidime, katalikiški 
laikraščiai yra kaip tie 
pranašai, tiesos ir dorovės 
skleidėjai.” Pijus XII.

i

gy-

i

balsą kareivėlio.
Tasai kareivėlis

į mane kalbėjo. 
Jo meilūs žodeliai

į širdį įėjo.
“Neverk miela motute

ir netinginiaukie,
Dievui ir Tėvynei

šiais laikais tarnaukie.”
Išgirdau tuos žodžius, 

jo balsas pranyko.
Su priešais kariauti 

jis toli išvyko.
Nustojau aš verkti 

taip gi tinginiauti,
Ėmiaus dėl kareivių 

gerovės tarnauti.
Bandažų, siuvinių 

daugel pagaminta.
Kareiviams dovanų 

daugybė pasiusta.
Negaila mums laiko

ir pasišventimo
Dėl taikos, pergalės 

ir mūsų jaunimo.
Mielos sesės lietuvaitės 

mes netinginiaukim
Per Raudonąjį Kryžių 

kareiviams tarnaukim.
(Šią dainelę skiriu Šv. Petro lie
tuvių parapijos Raudonojo Kry
žiaus darbininkėms dviejų metų 
darbo sukakties proga.

* Marijona Karčiauskienė).

LDS 112 Kp. Susirinkimas
HAVERHILL. MASS.

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
1944 m. įvyks LDS 112 kp. me
tinis susirinkimas 2:30 valandą 
p. p., Lietuvių Katalikų Veiki
mo Centro kambaryj, 58 River 
St., Haverhill, Mass. Prašome 
visų narių skaitlingai dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus svar
bus, nes jame bus patvirtinta 
arba naujai išrinkta valdyba. 
Šia proga primenu, kad ateinan
čiame susirinkime užsimokėtu
mėte savo metinę duoklę už or
ganą “Darbininką”.

Peter Svirskas, sekr.

AMSTERDAM. N. Y.
Sekmadienį, gruodžio 17 d., 

1944 m. įvyks LDS 81 kuopos 
įdėtinis susirinkimas 12 vai. p. 
p., parapijos salėje. Prašome vi
sų narių skaitlingai dalyvauti, 
nes šis susirinkimas bus svar
bus, nes jame bus patvirtinta 
arba naujai išrinkta valdyba. 
Šia proga primenu, kad ateinan
čiame susirinkime užsimokėtu
mėte savo metinę duoklę už or
ganą “Darbininką”.

Pranas Šlavei kis, sekr.

LDS. 1 Kp. Susirinkimas
SO. BOSTON. MASS.

LDS 1-mos kuopos metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį, 
sausio 7 d.. 1945 m.. 3 vai. po 
pietų. “Darbininko” salėje, So. 
Bostone. Prašome visų narių 
skaitlingai susirinkti. Bus ren- 

į karna ar ba patvirtinta nauja 
i valdyba. Bus renkami atstovai 
į į LDS seimą. Valdyba.

LDS 2 Kp. Susirinkimas
BROCKTON, MASS.

: Sekmadienį, sausio-Jan. 2 d., 
(1945 m. įvyks LDS 2 kp. meti-
i nis susirinkimas 7 vai. p. p. pa-
l rapijos salėje. Prašome visų na-1 
irių skaitlingai dalyvauti, nes! 
šis susirinkimas bus svarbus,! 
nes jame bus patvirtinta arba'

Juozas Kasinskas
Ine.

Laidotuvių 
Direktorius

Patarnavimas Dieną ir Naktį
602 VVashington Blvd.

BALTIMORE 30. Md.
Tel. Lexington 8595

Limcsinai dėl visokių reikalų

LIETUVIU ROMOS KATALIKU 
SUSIVIENYMAS AMERIKOJE

Moderniška Fraternales 
Apdraudos Organizacija

Turtas ................................  SI,525,000.00
Pomirtinėmis išmokėta .... S2,180,000.00
Pašalpomis išmokėta ....... $1,490,000.00
Aukomis išmokėta .................. S15,000.00

Išduoda šių formų certifikatus:

■
i

Plačiausiai Amerikoje 
Skaitomas 

yra 
mėnesinis, religinis, paveiksluotas 

laikraštis
“Šv. Pranciškaus

VARPELIS”
•‘VARPELIS”

duoda naujausių žinių iš katalikų
venimo Amerikoje ir kituose kraš
tuose. Aprašo Lietuvių kančias Lie
tuvoje. Talpina gražių aprašymų, 
vyzdžių ir trumpų straipsnelių.

Metams kainuoja tik $2.00
Adresas:

Franciscan Fathers
Mount St. Francis

Greene, Maine

pa-

Svetimgimiai Amerikiečiai Apsiima 
Išpildyti Karo Bonų Kvotas

VVashingtonas — Karo 
Finansų Skyrius praneša, 
kad šio šeštojo Karo Pas
kolos Vajaus metu, Čika
gos vokiečiai amerikiečiai 
apsiėmė išpildyti vieno mi
lijono dolerių kvotą karo 
bonais. Tą pačią sumą pri
žadėjo austro-vengrai, o 
italai apsiėmė išpirkti bo- 
nų už 12 milijonų dolerių.

Arabų grupė, susidedan
ti iš 57 asmenų ir laikoma 
mažiausia tautine grupe 
Čikagoje, prižadėjo išpil- Karo Bonų.

dyti 25 tūkstančių dolerių 
kvotą.

Bet daugiausiai bonų ap
siėmė nupirkti tos tauti
nės grupės, kurių tėviškės 
labiausia nukentėjo nuo 

| invazijos. Lenkai pasiža
dėjo surinkti 21 milijoną, 
graikai — 15 milijonų, lie
tuviai — keturis ir pusę 
milijono ir jugoslavai — 
tris milijonus. OWI.

i

Jums nereikia porcijos 
korčiukės pirkimui J. V.

J

Endovvment at age 85
Endowment at age 60
20 Year Endowment
20 Year Payment Life

Po trijų metų mokėjimo certifikatai turi pra
tęstos (Extended) ir išmokėtos (Paid up) apdrau- 
dos vertes.

Centro ofisas:
73 E. South St. (P. 0. Box 32), Wilkes - Barre, Pa. 

Savaitraštis “GARSAS” 
Oficialis LRKSA organas

Rašo apie Amerikos, Lietuvos ir kitų kraštų lie
tuvių gyvenimą ir darbuotę. Paduoda žinias iš vi
so pasaulio,

“GARS<P" Spaustuvė atlieka visokius spaudos 
darbus gerai ir greitai.
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DARBININKAS
(THE W0RKER)

Published every Tuesday and Friday except Holidavs such at» 
New Year, Good Friday, Memorial Day, Independence Day. 

Labor Day, Thanksgiving and Christmas
-------- by----------

8AINT JOSEPH’8 LITHUANIAN R. C. ASSOCIATION OF LABOR
tntered u second-class matter Sept. 12, 1915 at the post office at Boston 

Mass. under the Act of March 3, 1870.
Acceptance for malllng at speclal rate of postage provided for in Sectlon 1103 

Act of October 8, 1917, authorized on July 12. 1918
8UBSCRIPTION RATES:

Domestic yearly ___________  $4.00
Domestlc once per week yearly $2.00
Forelgn yearly _____________ $5.00
Foreign once per week yearly $2.50

Dailioje, erdvoje vienuo
lyno koplyčioje klūpojo di
dokas būrys jaunų vienuo
lių. Buvo tai garsaus misi- 
jonieriaus, Šv. Pranciš
kaus Ksavero šventė, ir jie 
čia susirinko pasiklausyti 
dvasinio pamokinimo. Tie 

ia $2 50 ■ pasišventę jaunuo
liai, dar mokslus beeiną, 
■jau buvo persisunkę Ksa
vero dvasia. Norėjo Kris
tui atvesti kuo daugiausia 

rj sielų, ir visur išplatinti Jo| 
r i Karalystę. Jiems buvo vj-[
• Iresniųjų leista darbuotis,

[nors ir v’en kolegijos zpy-
Taip užvardyjo viens angliškai rašąs laikraštis! Jinkėse. Kas savaitę, išsi- 

savo vedamąjį straipsnį, kuriame nagrinėjama gali-[buriavę eidavo į vietinius 
mybės draugiškai santykiauti su Rusija, kaip ir su [kaimus katekizmo mokyti 
kuria kita normaliai sutvarkyta valstybe. Kalbamasai dvidešimt penkiese bažny- 
laikraštis nėra bolševikiškas negi bolševizmui palan-'čiose. Kiti būriai lankyda
vus; priešingai, jis bolševizmą griežtai pasmerkia. Ta-'vo kalėjimus ir ligonines, 
čiau, sprendžiant iš kai kurių pasikeitusių sovietinio: Jų Dvasios Vadas ir kartu 
gyvenimo reiškinių, jis mano esant galimybių norma- [ mokytojas, trisdešimt sep- 
liai su Rusija santykiauti. Pavyzdžiui, religijos atžvil- tymų metų amžiaus kuni- 
giu, griežta tikėjimo neapykanta atrodo lyg ir atslū- gas, Tėvas Pranciškus 
gusi. Taip pat tautiniu atžvilgiu, Rusijoj duodasi pa- Ksaveras Gautrelet, tą vi- 
stebimas gan ryškus pasukimas į nacionalizmą, 
esąs lyg ir sužmonėjimo reiškinys. Bet vis dėlto viršįnių 
visa to laikraštis stato klaustuką: ar Rusijos ideologi
ja tikrai pakitėjo, ar tik taip atrodo? Ar po ta neva 
sužmonėjimo iškaba nesislepia ta pati, nėkiek nesu- 
švelnėjusi, žiauri komunistinė sovietija, amžinai sie
kianti užmauti pasauliui bolševistinį jungą ir tik lai
kinai prisidengusi demokratijos skraiste? Einamuoju 
momentu tą klausimą sunku esą išspręsti. Reikią luk
telti netolimos ateities įvykių.

Mums lietuviams klaustukas čia nebereikalingas. 
Mes ir be diskusijų žinome, koks yra bolševizmas. Lie
tuva jau buvo arti su juo susidūrusi ir kruvina kaina 
gavo tokią pamoką, kad tas trumpas vienerių metų Į 
laikotarpis (1940 m. okupacija) atrodė visu šimtme
čiu neįmanomų kūno ir dv asios kančių. Normaliam 
lietuviui žodis “bolševizmas” tai pabaisa, nuo kurios 
žmogų šaltas prakaitas apipila ir tarsi kas basliu į gal
vą sudrožia, taip kad nuo vieno tik prisiminimo žmo
gaus smegenys nustoja no rmaliai veikusios. “Pra
džioje 1941 m. — sako viens bolševikų okupaciją išgy
venęs lietuvis — Lietuvos gyventojai jautėsi lyg kokiu 
baisiu smūgiu apsvaiginti; negalima buvo su jais nor
maliai susikalbėti”. Tarsi koks pragarinis viesulas 
buvo supurtęs visą šalį. Blogiau. Viesulas atūžia ir 
nuūžia. Gi čia visi metai. O kas būtų, jei dar ilgiau? 
Deja, viesulas vėl sugrįžo, ir pasekmės tokios pat. Kam 
dar čia klaustukas?

Su bolševizmu tai ta nelaimė, kad jį tik tie supran-[ 
ta, kuriems teko jame pagyventi. Atstu nuo Rusijos; 
esančios tautos neturi supratimo, kas yra tiek išgar
sintas bolševikų “rojus”. Išparodyti tikrąją tiesą jau 
vien dėlto sunku, kad sovietinio gyvenimo faktams 
tiesiog nenorima tikėti: perdaug jau jie žiaurūs. Žmo
nės, rodos, taip negali elgtis, kaip kad elgiasi rusų tau
tos diktatoriai. Ir Lietuvoj daugelis žmonių taip buvo 
manę. Deja, prireikė tūkstančių mirčių ir desėtkų 
tūkstančių ištrėmimų tikrajai tiesai ištirti. Skaudi 
pamoka. Ir kokia pragaištinga! Bolševikų operacija 
išpiausto sveikas kūno dalis ir palieka ligūstas. Tai 
proto ir sveikatos likviduotė. K.

PRENUMERATOS KAINA
Amerikoje metams .......    $4.60
Vieną kart savaitėje metams.... $2.00
Užsieny metams . ............ .......
Užsieny 1 kart sa-tėj metams $2.50

DARBININKAS
866 West Broadway, South Boston, Mass

Telephone SOUth Boston 2680

Tai įsą gerai žinojo. Jo auklėti- 
karšta apaštalavimo 

dvasia jam darė didelį į- 
spūdį, ir jis pasiryžo tuos 
kilnius -siekimus išplėsti. 
Bet sykiu norėjo tą dvasią 
artimiau sujungti su mok
sliniu ir tikybiniu lavini
mosi, kas tuomet užėmė i 
svarbiausią vietą šių jau-; 
nų vyrų gyvenime.

Taigi, turėdamas tą ome
nyje, prisiartino prie alto
riaus, atsiklaupęs sukal
bėjo maldelę, ir pradėjo 
kalbėti. Nupiešė Šv. Pran
ciškaus Ksavero didelius 
nuopelnus, jo ilgas kelio
nes į tolimus kraštus, pas
ninkus. vargus, kaip šim
tus tūkstančių pagonių sa
vo ranka apkrikštijo. Pa
daliau, baigdamas kalbėt’ 
pasakė: “Apaštalavimas
net daugiau priklauso nuo 
maldų negu nuo darbų. 
Jūs negalite toli keliauti ir 

į kovoti dėl Kristaus ir Jo 
[Bažnyčios. Bet jūsų mal- 
jdos, apsimarinimai, moki- 
•nimasis ir visi jūsų geri 
! darbai yra galinga jėga 
šiam pačiam tikslui. Taigi, 
kasdien, dieną iš dienos 
surinkite visus šiuos užta- 

i rimo turtus, ir paaukokite 
Viešpaties Švenčiausiai 
širdžiai. Tokiu būdu pa- 

. gelbėsite tiems, kurie jau 
i yra misijų kovos lauke, ir 
. patys, net ir dabar turėsite

tikrą dalį jų uarbuose ir 
pergalėse”.

Vėliau tą dieną, Valso 
kolegijos vienuųliai karš-i 
tai sveikino šį patarimą ir 
sutiko jį įvykdyti. Nes, jie 
suprato, kad tokiu būdu 
galės suderinti savo duos- 
nius ateitį liečiančius troš
kimus su savo tuometiniu 
moksliniu ir užsidariusiu 
gyvenimu.

Taip, Prancūzijoje, šim- 
į tas metų atgal, Gruodžio 3 
'd., 1844 m. gimė Maldos: 
Apaštalavimo Sąjunga. 
Netrukus įėjo apylinkės i 
parapijosna. Daugelis ge
rų katalikų tapo nariais ir; 
džiaugėsi, kad savo maldo
mis, darbais ir kentėji
mais galėjo dalyvauti Baž
nyčios apaštališkame dar
be, ir tikrai būti Jėzaus 
Kristaus kareiviais.

Nuo tos dienos Tėvas, 
Gautrelet, uolus Jėzaus mai būta netikusio pranašo. 
Širdies mylėtojas, padidi- ‘
no savo veikimą. Pastebė- dą ir susilaukė daugybę 
damas jog žmonės trokš- skaitytojų, šiandien visa- 
te trokšta prisidėti prie; 
Kristaus Karalystės plati-į 
nimo žemėje, jis pradėjo [ 
rašyti knygas, kuriomisI 
jie galėtų apie savo užsi-! 
brėštą veikimą daugiau' 
pasimokyti. Maldos Apaš
talavimas ir pamaldumas 
į Švenčiausią Jėzaus širdį 
greitai augo.

Popiežius Pijus IX pir
mutinis patvirtino Maldos 
Apašt. Sąjungą ir paskyrė 
jai atlaidus. Darbščiam 
Tėvui Gautrelet kiti atėjo 
į pagalbą. Taip 1861 m. 
Prancūzijoje pasirodė pir
mas “Jėzaus Širdies Pa
siuntinys”, Maldos Apaš
talavimo organas, kurį re
dagavo naujas Sąjungos 
Direktorius Tėvas Henri
kas Ramiere. Tai antras 
apaštalas ir jisai išbuvo 
savo pareigose dvidešimt 
tris metus, 
ties dienos.
džiai skaitė; kunigai, vie
nuoliai ir vienuolės priėmė 
su didžiausiu troškimu. 
“Pasiuntinys” tuojau pa
siekė kitus kraštus ir juo
se užsikūrė ir suliepsnojo 
apaštalavimo dvasia. Atsi
rado “Pasiuntinių” kito
mis kalbomis. 1926 m., po
ra metų po Tėvų Jėzuitų 
sugrįžimo, toksai “Pasiun
tinys” pasirodė Lietuvoje, 
pasiėmė “žvaigždės” var-

v •
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DIEVUI ir TĖVYNEI
Parašė Msgr. Fulton Sheen

Vertė Pranas Jančius, MIC.
KUNIGO KARALIAUS PREMIJUOTAS 

VERTIMAS

III PERSKYRIMAS
DIEVAS IR MASES

Supratimas buvo sutapdintas su skaitliu- 
mi, ir jie iš to išveda, kad neišmatuojamas 
dalykas yra nežinomasis ir nežinomasis tai 
netikrasis dalykas.

Dievas, siela ir antgamtinis gyvenimas yra 
paverčiami pasakomis ir įdomybėmis; teisin
gumas tampa lygsvara tarp prieštaraujančių 
nuomonių; dorovė virsta statistiniu skaitliu- 
mi; demokratija tampa aritmetikratija. ku
rioje didesnis skaitlius padaro dalyką teisų, 
net ir tuomet, kada demokratija nutaria ne
turėti demokratijos.

Žmogus virsta tikrovės žiūrovu, o ne jos 
kurėju. Jis mato kas darosi išorėje, bet nie
kados neišmoksta sujungti tai, kas vyksta jo 
viduje.

Kadangi Jeruzalė nebuvo ištikima savo 
pašaukimui, iš jos buvo atimta karalystė ir 
ji buvo atiduota pagonims, taip pat, dėlto, 
kad šviesuomenė buvo tiesos išdavikais, jų

karalystė yra iš jų atimta ir masėms atiduo
ta.

Kaip vadovystės išdavimas tarp pagoniš
kos Romos šviesuolių visą naštą užvertė ant 
pasamdytų iš užsienio kareivių, taip dabar 
mūsų šviesuomenės po priemiesčius landy- 
mas perdavė įtekmės jėgą į masių rankas. 
Masės dabar laiko tą raktą, kurį auklėtojai 
numetė šalin.

Tai nėra tragedija. Šiandien yra reikalin
ga atnaujinti Frederiko Ozanamo, kuris pa
šventė savo gyvenimą masių gerovei, šūkį: 
“Passion aux barbares” — Žemyn prie masių 
— prie sudužusių žmoniškumo indų, prie tų, 
kurie prarado visuomenišką paveldėjimą, 
prie tų, kuriuos Edmondas Burke pavadino 
“great unwashed” — “dideli neplauti”.

Dėl sekančių priežasčių šie duoda vilties 
susilaukti geresnės Amerikos. Masės išgali 
daug geriau spręsti apie pasaulinius dalykus, 
negu šviesuomenė.

Jei aš norėčiau apturėti gerą dorinį spren
dimą apie karą, aš tūkstantį kartų verčiau at- 
siklausčiau mechaniko, gazolino stoties už
vaizdo, paprasto WPA darbininko, krautuvės 
tarnautojo arba paprasto samdinio, negu 23 
profesorių daktarų, kuriuos aš pažįstu tik 
viename Amerikos universitete.

Nesunku surasti to priežastį. Išmokslintie
ji moka piktą suprotinti; masės nemoka. 
Jiems piktas vis pasilieka piktu, jos niekados 
neišmoko gražių saldaliežuvavimo ir klaida-

i vadinęs ją “labai mielą 
Dievui”.

Jubiliejiniame laiške jis 
i ragina visus: “Kiek tik i- 
j stengiate ugdykite toliau 
!ir platinkite tą sąjungą už 
, kurią, paties mūsų pirmta- 
i kūno Pijaus X pasakymu, 
j “Nėra nieko naudingesnio 
tokiai daugybei ir tokiam 
blogybių daugumui išgy
dyti, kuriomis žmonijos 
bendruomenė yra užsikrė
tusi”. Sakome reikia vi- I siems krikščionims, diena 

! iš dienos, labiau ir labiau 
persisunkti tuo prašymo 
bei atsiteisimo Įkarščiu — 
Maldos Apaštalavimu”.

T. A. B. Mešlis, S. J.

Amerikiečių mažasis automobilis (jeep) pravažiuo
ja pro garsiąją bažnyčią Metz mieste, Vokietijoj. Hit- 

s'leris spėjo, kad ji jau nepateks prancūzams, bet mato-

me pasaulyje “Pasiunti
niai” yra leidžiami dau 
giau negu keturiose de-

I!
i
išimtyse kalbų su milijo- 
r
i*i

iki savo mir- 
Žmonės go-

nais skaitytojų.
Nuo pat pirmųjų dienų 

skelbė ir dabar skelbia vi
sai žmonijai Jėzaus Kris
taus norus; skatina geros 
valios žmones darbuotis iš 
vien su savo Karaliumi ir 
Vadu, Kristumi.

Iš Prancūzijos Maldos A- 
paštalavimas nukeliavo į 
kitas Europos šalis, j Pie
tų ir Šiaurės Ameriką, Af
riką, Aziją — žodžiu, į vi
są pasaulį. Iš mažo būrelio 
išaugo į milžinišką sąjun
gą, turinčią 
šimt penkis 
rių.

Nuo pat 
laukė ji ir daug pagyrimų. 
Gyrė ją žmonės ir dvasiš
ki ja. Leonas XIII pasakė,' 
jog Maldos Apaštalavimas' 
brangiausia jo širdžiai są-| 
junga. Benediktas XV: — 
“Mes karštai siūlome Mal
dos Apaštalavimą visiems 
tikintiesiems, be išimties, 
trokšdami, kad nebūtų nė 
vieno, kurs nebūtų jo na
rys”. Pijus XI, sušaukęs 
visų tautų Direktorius pa
reiškė: “Maldos Apaštala
vimas yra lengviausias ir 
ištiesų vienintelis visiems 
prieinamas, ir dėl to priva-

virš trisde- 
milijonus na-

pradžios susi-

lomas, taip, kad prie Mal-, 
dos Apaštalavimo turėtų 
priklausyti visi krikščio
nys. Jūsų, direktorių, dar
bas nebus baigtas iki liks 
nors viena Maldos Apašta
lavimui neprijungta siela”.

Dabartinis Šventasis Tė
vas, Pijus XII, parašė ilgą 
laišką Maldos Apaštalavi
mo šimto Metų Jubiliejui. 
Jame jis primena, jog nuo 
pat Popiežiaus Sosto užė
mimo dienos, jis visad at
virai rodė šiai sąjungai di
džiausią prielankumą, jog 
iškilmingame laiške buvo

! Gai Dar Nepareina i Tams 
tos Namus Gražiausias 

Dvasinio Turinio Mėnesi
nis Laikraštis

ŽVAIGŽDE”
Tai ilgai nebelaukite! Mes nesisiū- 

lome ir neperšame “žvaigždės”, tik 
norime tiesą pabrėžti, štai ji: "Kas

■ pamėgino “žvaigždę” vieneriems me
tams jau nebenori su ja skirtis!’ 
Šiuos žodžius nevienas iš skaitytojų 
pasakė.

“ŽVAIGŽDĖ”
žinokite yra švč. Jėzaus Širdies laik
raštis! Tas vienas jau daug reiškia! 
Maldos Apaštalavimas kito nė neno
ri turėti, kadangi šis laikraštis VI
SUS M. A. narių reikalus aprūpina. 

Jei norite būti Šviesos ir Meilės 
skleidėjais tai platinkite ir ragink'te 
kitus skaityti 1944 metams

“ŽVAIGŽDE”
Jėzaus 
įas 50

įstatai

metams — $1.00;
Širdies Spalvuotas Paveiks- 
centų; Maldos Apaštalavimo 

"ŽVAIGŽDę”.
— 50 centų.

Adresas:
ŽVAIGŽDĖS

Administracija,
488 E. Seventh St.,

So. Boston (27), Mass.

Pirkite Karo Bonus ir 
Štampas

Lietuvių Darbininku Sąjungos 
SEIMAS 

įvyks
SAUSIO 13—14 d. d., 1945

Nekalto Prasidėjimo Lietuvių Parapijoj, 
Cambridge, Mass.

Seimas prasidės iškilmingomis pamaldomis
9 vai. rytą tos parapijos bažnyčioje.

Nuoširdžiai kviečiame visas LDS kuopas ir 
apskričius išrinkti atstovus ir paruošti įnešimus 
organizacijos gerovei.

Kiekviena kuopa turi teisę įgalioti po vieną at
stovą. Didesnės kuopos turi teisę įgalioti po vieną 
atstovą nuo kiekvienų 10 narių. Apskričiai gali 
siųsti po du atstovu. Atstovai turi atsivesti įgalio
jimus su kuopos ar apskričio valdybos: Dvasios 
Vado, Pirmininko ir Raštininko parašais.

Antanas F. Kneižys,
LDS Centro Sekretorius.

protavimo skraiste piktą pridengti. Jos neuž- 
tektinai paragavo Einšteino, kad galėtų stu
dentiškai pontifikuoti, kad “viskas yra relia
tyviu” — santykiniu. Jei masės padaro blo
gą, jos tai ir pavadina blogu.

Jų nuosprendžiai yra geresni dėlto, kad jų 
dorinis supratimas yra aukštesnis, nes dora 
nedidėja tiesiog pagal žinojimo kiekybę. Da
lykų žinojimas nevisados užtikrina savęs pa
žinimą.

Išreikšdamas šitą mintį, aš tik paprasta 
kalba kartoju tą gražų, amžiną mūsų Išgany
tojo posakį: — “Aš dėkoju tau, Tėve, dangaus 
ir žemės Viešpatie, kad tai paslėpei nuo iš
mintingųjų ir gudriųjų ir tai apreiškei mažu
tėliams (Luk. 10, 21).

Kadangi masės maža ko turi ekonomiškai 
ginti, jos taip greit nesutapdins teisingumo 
su dabartine dalykų santvarka. Prabangingai 
gyvenančiam žmogui lengva yra pamanyti, 
kad bet koks pasikęsinimas prieš jo nuosa
vybes yra revoliucijonieriškas. Bet masėms 
teisingumas neglūdi status quo — stovio pa
laikymo, bet tvarkoje, kurioje talpinasi lygi 
proga kiekvienam pasisekti.

Jų kova dėl pragyvenimo juos įtikino, kad 
geri ir teisingi dalykai turi būti diena iš die
nos atgaunami. Advokatas turi savo profesi
ją užgriebti studija; kunigas kasdieniniu 
mąstymu; valdžia nauju visuomeninių prob
lemų išrišimu; net pati gyvenimo pilis turi 
kasdien būti apginama nuo mirties ir ligų.

Masės esti ateities viltis dėl pasiaukavimo

galybių. Pasiaukavimas gi sunkmečiui užė
jus yra būtinai reikalingas šalies išsaugoji
mui. Ir tas pasiaukavimas yra didesnis ma
sėse, kaip šviesuomenėje, kuri dažnai mano 
būk tarnauja šaliai, kuomet priešingai atsi
duoda tiktai visuomeniškose klajonėse.

Bet pobūdis glūdi valioje, o ne prote. Ne
žiūrint, kad šviesuomenė daugiau žino, masių 
valia yra daug tobulesnė; ir ta priežastimi iš 
paprasto žmogaus akmenyčios didžios šalies 
akmenys turi būt išrėžti.

Šį punktą ypatingai reikia pabrėžti, nes 
šiandien per dažnai dorinė vertybė yra sutap- 
dinama su žinojimu — pasekmė gal greičiau
sia kylanti iš nuodėmės užginčijimo ir jos 
priskirimo nežinojimui.

Šio manymo klaidingumas ryškiai pabrėž
tas mūsų Viešpaties nurodyme, kada kartą 
Jeruzalėje Jisai buvo šviesuolių būrio už
klaustas: — “Kaip jis gali žinoti Raštą, kad 
jis nesimokino. (Jon. 7, 15).

Tai buvo ta pati grupė, kuri, kada buvo jai 
davęs duonos, norėjo Jį padaryti karaliumi, 
bet kada Jis pasakė, kad duona, kurią Jis duo
da yra iš dangaus, jie apleido Jį ir daugiau su 
Juo nebeėjo. *

Šie vėl nebuvo patraukti tuomi ką Jisai 
doriniai padarė žmogui, bet Jo “laipsniais”; 
tuo faktu, kad Jis buvo, ką mes šiandien pa
vadintume “žmogus turįs daug laipsnių” ar
ba kitaip sakant, aukščiausius mokslus bai
gęs žmogus.

(Bus daugiau)
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Žuliai 
sūnus

inonth’. Tiiat's v>hat is going to war 
now.

So sign up for <-xtra \\ ar Boudš 
on the Payroll Plan. tVelcome the 
Victory Volunteer when he or she 
calls at your home. Go to your bank 
or bond booth. For finai t ictory — 
for vour oun future securitv . .

<

Raupsotiems Advento 
Rinkliava

Kasmetą mūsų bažnyčioje pir
moji advento savaitė yra pa
švęsta pasaulio raupsotiems. 
Jau keli metai kaip mūsų kuni
gai atsišaukė į maldininkus 
prašydami aukų tiems nelai
mingiesiems. Pereitą adventą 
aukų surinkta $3.000.00. šį me
tą tą sumą viršina S100.00. Mū
sų klebonas kun. dr. Mendelis 
asmeniai tam tikslui aukoja 
mėnesio algą — 8100.00. Jis 
sako, tai yra jo sveikatos ap- 
drauda. Vietoj mokėti kokiai 
kompanijai, jisai save apdrau
džia. padarydamas auką raup- 
sotiems. Nežiūrint jo sunkių 
darbų arba ilgų valandų tačiau 
kun. Mendelis atrodo sveikas ir 
niekad nesiskundžia, kad nesi
jaučia gerai.

Šį merą, kaip kunigai aiškino 
bažnyčioje, buvo įdomių aukų. 
Viena moteriškė paaukavo 852.. 
kaipo sveikatos apdraudą Si.00 
kiekvienai metų savaitei. Kitas 
asmuo įmetė $100.00 popierinę 
įvyniotą į SLOO bumašką. kad 
kolektorius nepastebėtų jo au
kos. Kunigų buvo patariama au
koti $6.00. nes ši suma užtenka 
maistui ir vaistams vieno raup
suoto užlaikymui vienam mėne
siui. Daug taip ir padarė. Vienu 
maldininke prisiuntė $75.00, 
pažymėdama, kad ji nori vieną 
nelaimingąjį aprūpinti visiems 
metams. Kita moteriškė, ištikta 
širdies ligos, buvo be žado per 
tris dienas. Atsigavusi, jos pir
mas pasižadėjimas buvo aukoti 
$100.00 raupsotiems. jei ji ga:- 
lės pati ateiti į bažnyčią. Taip 
ir padarė.

Šv. Alfonso bažnyčia ar ne

koj. Kur kasmetą yra renkamas 
aukos tam tikslui. Jei kiti lietu
viai norėtų prisidėti prie sušel- 
pimo pasaulio raupsotų, tai ga
li aukas siųsti klebonui kun. dr. 
Mendeliui. o jis jas perduos 
Raupsotojų Fondui. Aukas siųs
kit: Rev. Louis J. Mendelis, 114 
W. Saratoga St.. Baltimore 1, 
Md.

Karo Aukos
Gauta žinia pereitą savaitę, 

kad Baltimorės kunigas, karo 
kapelionas, kapitonas Eugene 
O'Grady žuvo Vokietijoj. Tai 
pirmas arkivyskupijos kunigas 
paaukoti savo gyvybę šiam ka
re. Paliko nuliūdusius tėvus: 
(dar abudu gyvi) brolius ir se
seris. Kaikurį laiką po įšventi
nimų 1935 m. jis darbavosi Švč. 
Širdies parapijoj, kur tuo pačiu 
laiku buvo paskirtas kun. 
Mendelis.

Tą pačią dieną ponai 
gavo telegramą, kad jų 
Juozas žuvo Vokietijoj. Smūgis 
buvo taip skaudus, kad paguldė 
ponią Zulienę lovon, kuri randa
si gydytojaus priežiūroj. Už 
žūvusio kario Juozo vėlę bus 
atnašautos mišios šv. Alfonso 
par. bažnyčioje šeštadienį, gruo
džio 16 d.. 9 vai. rytą. Reiškia
me ponams Žuliams giliausią 
užuojautą jų skausmo ir liūde
sio valandoje. Lai geriausias 
Viešpats juos ramina ir paguo
džia i

UFE-SAVER

Z ■*.s
Lt Bernadme Meyer of Allentown. 
Pa.. Army nurse in the U. S. Army 
Hospital at Ft Jay, N. Y., i* shown 
w:th the blood plasma equipment 
which i* *o invaluable in treating 
toldiert on the battlefield. By-prod- 
jcta of uced kitchen tat aid in the 
preparation of blood plaoma.

LOS ANGELES, CALIFORNIA
k S4Y... EPE# / CM SEE 
rMfy he've corro mckst

■
■
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Lapkričio 25 d. nustojome sų garbės konsulas Dr. J. Biels- 
mūsų parapijos įžymaus rėmė
jo. kuris mums rėmė netiek pi
nigais, kiek savo plunksna ir 
darbu.

IT S simple arithmetie. More B-29
Su per Fortresses that co-t §600,- 

000 eaeh in War Bonds. More P-47 
Thunderboltr that cost §50.000 eaeh. 
More amphibious tanks! More air- 
eraft carriers! More gasoline auti oil 
than it took for the invasion of 
Europe! Over sevpn Lillion dollars a

kis gražiai paaiškino a. a. Jono 
nuopelnus prie jo kapo.

A. a. Jonas padarė daug gra
žių nuotraukų iš mūsų parapi
jos gyvenimo; — tai, turėda
mas savo kamerą, padariau 
nuotrauką a. a. Jono laidotuvių 
ceremonijos, tai dabar turėsi
me J. Miliaus laidotuvių filmą, 
kurią galėsite pamatyti atsi
lankę į Los Angeles. A. a. J. 
Milius turėjo du brolius: vienas 
gyvena Argentinoje ir turėda- 

.’ mas jo adresą parašiau apie 
Jono mirtį, o kitas brolis gyve
na. rodos, Brooklyn. N. Y., bet 
jo adreso neturiu. (Prašau kas 
žino jo adresą praneškite 
ko greičiausia).

A. a. Jono gyvenimas 
skaistus ir doras. Nors 
vargingai jis gyveno, 
simaišė į nešvarius darbus ir 
visada buvo prakilnių užmany
mų. Dar turiu pažymėti, kad 
Jonas mylėjo mokslą; pastaruo
ju laiku daug studijavo ir, norė
damas pasidalinti mintimis su 
platesniu pasauliu, daug rašy- 

* davo į laikraščius. Visi katali
kiški Amerikos laikraščiai daž
nai gaudavo iš jo koresponden
cijas. po kuriomis pasirašydavo 

! “Žemaičių Jonas“.

Buy AT LEAST AN EXTRA $100 WAR BONO!

d. su 
palaidotas

Savaitės Mirimai
Pirmadienį, gruodžio 4 

trejomis mišiomis 
Ksaveras Mačis. Trečiadienį nu
lydėtas į kapus senas Baltimo
rės gyventojas a. a. Petras Bra- 
dur.as. per ilgus metus gyvenęs 
129 W. Camden Street; o šešta
dienį. a. a. Konstancija Venc- 
kaitienė apturėjo paskutinį pa
tarnavimą. Kun. Antanas Du- 
binskas atnašavo šv. mišias už 
Petro Braduno ir už Venckai- 
tienės vėles. Mirusiųjų gimi
nėms reiškiame krikščionišką 
užuojautą, o už mirusius taria
me dievobaimingą amžiną atilsį.

Šeštadienį, gruodžio 9 d. 9 v. 
bus tik vienintelė visoj Ameri- 
ryte įvyko militarės laidotuvės 

> a. a. žuvusio kario Vinco Šer-1 
inausko. Kadangi jo kūnas guli i 
! Prancūzijoj, tai katafalius buvo 
: apdengtas Amerikos vėliava i” 
) trejos mišios atnašautos prie 
, trijų altorių. Kun. dr. Mendelis 
' giedojo mišias prie didžiojo al
toriaus. kun. Juozas Jasaitis, 
kurs suteikė jam moterystės sa
kramentą du metai atgal, ir ku
nigas Jokūbas Spencer laikė

I I
Mirė netikėtai Jonas Kazys 

Milius (Miliauskas), gimęs 1884 
i m. vasario 10 d., Andriejavo 
parapijoje Telšių apskr.

Mirties priežastis dar pilnai 
neišaiškinta, tiktai gydytojaus 
sprendimas parodo, kad krito 
ant žemės ir persiskėlė galvą. 
Tas įvyko lapkričio 24 d. rytą, 
kai a. a. Jonas grįžo iš darbo į 
gyvenimo vietą (8713 Avalon 
Blvd., Los Angeles). Jis važia
vo elektrikos tramvajų ir išlip- 

: damas iš jo sutiko tą nelaimę. 
: Gyveno dar vieną parą, bet bu- 
vo be sąmonės visą tą laiką. 

. Prel. Maciejauskas tuojau nu- 
i vyko į ligoninę aplankyti, bet 
i nebegalėjo išklausyti išpažin
ties, tiktai suteikė absoliuciją 
ir šv. Aliejaus patepimą.

A. a. J. Milius nepaliko testa
mento, todėl visą jo turtą paė- 

I mė globon Pubiic administrato- 
Irius. Nors tas turtas pagal tų 
j žmonių, kurie įvertina tiktai 
pinigais, yra menkas, bet mums 
lietuviams yra brangus, nes a.a. i 
Jonas paliko gana daug filmų, 
kurias padarė Lietuvoje kai 
Lietuva atgavo laisvę ir pSdarė. 
didžiausią pažangą. Iš tų filmų 
galima aiškiai spręsti apie Lie
tuvos kultūrą ir pažangą —Pre
latas darysiąs pastangas, kad 
tas filmas gauti ir perduoti Lie
tuvos Muziejui.

A. a. J. Miliaus kūnas buvo 
pašarvotas gražioj koplyčioj 
pas graborių Hemrock’ą. 731 
W. VVashington Blvd. Lapkričio 
30 d. buvo atvežtas į Šv. Kazi
miero lietuvių par. bažnyčią ir 
po šv. Mišių vėl buvo nuvežtas į Lietuvos sūnus, 
tą pačią koplyčią, ir tiktai gruo-; tarnavo, kaip savanoriu Ameri- 
ažio 1 d. iš koplyčios nulydėjo- 
me i kareivių kapines (Saatelle) 
ir ten iškilmingai su kariška pa
garba palaidotas. Prel. Macie
jauskas pasakė net du pamoks
lus. paaiškindamas apie a. i. 
Jono darbuotę: taip pat ir mū-

man

buvo 
labai 

bet neį-

Aš ir parapijiečiai apgailes
taujame jo ir negalėdami kitaip 
padėkoti tam iškilmingam Lie
tuvos sūnui, kuris vedė pavyz
dingą gyvenimą, atlaikiau tre
jas šv. misiąs ir toliau bus lai
komos, kad V. D. priimtų jo vė
lę į dangų.

A. a. Jonas paliko daug raštų, 
kuriuos su laiku bus galima 
peržiūrėti: taip pat radau kele
tą dokumentų, kurie liudija, 
kad a. a. J. Milius buvo tikras 

kuris netiktai

NO PRIVACY—Being an actor 
ir. Hollywooa is likę living in 
a goldfish bowl, says Ric'nard 
Lane. So comedian Leon Errol, 
who played with Lane in 
"Cotr.e Share My Love,” rigged 

■up this pose to shotv just ho\v 
Diek looks in the bov.l.

Nuotrupos
Marijona Jurkšaitė aukavo 

$10.00 a. a. kun. Juozapo Lie- 
tuvniko Klierikų Fondui.

Altoriaus ir Rožančiaus dr-ja 
paskyrė iš savo iždo $15.00. o 
Tretininkės $5.00 Kalėdų vaini
kams. Manoma, kad bažnyčia 
jau bus išpuošta kitam advento 
sekmadieniui.

Ona Pečiulienė vis dar tebėra 
Franklin Sųuare ligoninėje. 
Sveiksta, bet iš lėto. Jos dukrelė 
Eleanora jau grįžo moklyklon. 
Ji baigia ketvirtus metus Notre 
Dame mergaičių Kolegijoj. Lin
kime Pečiulių mamytei veikiai 
pasveikti.

Trečiadienį, gruodžio 6 d. į- 
vyko baisi nelaimė šv. Ambro- 
ziejaus svetainėje. Kilo gais
ras. 6 asmenis sudegė mirtinai, 
apie 30 nuvežta į įvairias ligo
nines. Priežastis gaisro tyrinė
jama.

Mokyklos vaikučių puota įvy
ko trečiadienį .gruodžio 6 d. A- 

kunigai dalyvavo.! 
lo žodžius, kad Vincas nėra mi-1 Juozas yra menininkas. Su pa- 
ręs, oet tik miega; kad ^inco;gaiba plunksnos ir juodiio, Juo- 
siela -r šiandien yra gy^a. nors nUpieše gražų vaizdą jų ko- 

, atsiskirusi nuo Kūno. Kurią die-, pjyėjos ant New Guinea salos, 
ną ta siela grįž pasiimti tą ku-Į juozo t>rolia.i Valerijonas ir An- 
ną. po kurio susivienymo jau tanas yra įžymūs parapijos vei- 
daugiau nebus ; ’ ’
Vincas jau nebegrįž. bet už ke
lių metų mes visi nukeliausim 
ten. kur Vincas jau nuėjo. Pri
valome ruoštis prie to pasima
tymo su Vincu amžinybėje.

kos kariuomenėje, bet ir Lietu- 
vos; taip pat po pirmojo karo 
jis buvo įžymus .veikėjas Lietu
voje.

Msgr. J. Madejauskhs,
2511—3rd avė.

Los Angeles. 16, Calif.

FLY-BOY MEETS MOM—Sgt
Ricnard Tunis, who flew 57 
misions as gunr.er ir. Mediter- 
rar.can theater, had to do a lot 
of flving when he came home 

meet his mothor, v.ho lives 
Hollywood, būt came te 

He foliov.ed her.

to 
in 
Philadelphia.

prie šoninių altorių. Kun. dr. 
Mendelis po mišių suteikė abso
liuciją ir pasakė raminantį pa
mokslą. primindamas šv. Povi- budu mūį3

atsiskyrimo, ^ėjai jr gulai Švč. Vardo vyrų!
zfvdr-jos.

Kalėdojimas užbaigtas. Kurie

A BOMB FOR HITLER

in the T". S. Air Force. inseribes a
■)b t'- be i-opper <m G"r v ith the name Miil Cr~ek Schocl. Shively,

b—rbs are dronped bv Lieutenant 
Ilubers <re» in appreciation of th< Sto.OOO in VVar Eonds which is the 

silicol s goal this year.

Licnienant Henry Hnber bomba rdier 
f f which he i> a Th?

Advento Misijos
Sekmadienį, gruodžio 17 d. 

vai. vakare prasidės savaitės 
Misijos. Bus laikomos visiems 
bendrai, vyrams ir moterims. 
Kun. dr. Antanas Bružas. Tėvų 
Lasaliečių misijonierius. sakys' 
pamokslus. Rytais mišios ir pa
mokslas 9 vai. Vakarais misijų 
pamaldos 7:30 v. Misijos baig
sis kūčių dieną. Misijonierius 
pasiliks per Kalėdas ir sakys! 
pamokslus per Bernelių mišias 
ir Kalėdų dieną. Mūsų kunigai 
turi viltį, kad visi Baltimorės 
lietuviai pasinaudos misijų ma
lonėmis. Jau šeši metai kaip tu-, 
rėjom misijos. Jei atsimenu ge
rai. kun. Drazdys iš Lietuvos 
joms vadovavo. Laikas dvasi-j 
niais atsigaivinti. i

Į

negavo piotkelių yra prašomi! 
ateiti~į' kleboniją jas pasiimti. 
Stalai buvo skoningai papuošti 
ir vaikučiai valgė kiek kurs no
rėjo. Po valgių buvo dainos ir 
šaldymai. Tai mūsų kunigų pa-, 
dėka vaikučiams už jų gražų pa
sirodymą jų teatre.

Nors penktadienį. Nekalto 
Prasidėjimo šventėje, lijo per 
visą dieną, tačiau vidurdienį 12 
vai. mišiose žmonės netilpo baž
nyčioje. Kaikurie stovėjo ant 
laiptų. laikydami išskėstus 
lietsargius. Po pietų Svč. Sakra-' 
mentas buvo išstatytas iki va-- 
karui.

Teko nugirsti, kad Šv. Kotry
nos parapijoj švč. 
kuriai vadovauja 
Mendelis. uždirbo 
Oisterių Puotos, 
džiausiąs pelnas
pramogos. Pinigai 
naujai Seserų koplyčiai.

Stebuklingo Medalikėlio No- 
. venos raštininke, p-lė Lilijona 
! Valčečkaitė praneša, kad išsių
sta 20.000 kalėdinių sveikinimų 
Novenos maldininkams.

i Sekmadienį, gruodžio 10 d., 
pakrikštyta Pečiulių dukrelė. 
Duotas jai vardas Linda Joan- 
na. Vincas Pečiulis naujagimės 
dėde ir Marijona Jurkšaitė buvo 
krikšto tėvais.

Juozas Strazdauskas prisiun
tė mūsų kunigams kalėdinius 
sveikinimus iš New Guinea.

Vardo dr-jai,; 
kun. Jonas; 

$5.000.00 ant 
Tai gal di- 

nuo vienos 
skiriami

JUEH.EE —Ethel 
is celebrating her 
in the theatrc by 
•Embczzied Ht ■ - 

York, whl’c r._r 
Šone

DiA'iCM) 
Barrymorc 
50th ycar 
plaving in
en” in New 
first movie m 12 years.
Būt the Lonely Heart” ar.d ; 
radio show round out the ręst 

of her time.
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WAK CORRESPONDENT CORTE 
MAKES $URE EVERY DROP
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OUR LANDINGON SALE R NOI UUK LANVINO UN OALCKNU
THE WOR$T U£LL l’VE 

EVER&XPERIENCEP..

IT6EEMEP ASTU0U6H 
EVERV6UNTME 
1A/ERMACMT HAPVVA^ 

TURNEP ON TUAT AREA/*

I$AWTRE I^ROBOTCON- 
TROLLED BOMB MIT THE 
$AVANNAM?AN(JNER RE- 
RJRTER&I FINALLV MJG 
inbehinpthe ioooyr 
OLPC0NCRETERUIN5OF 
MESTUM 2 GOT PKTURES 
OPAPVANCINGVANKS"

W«ENVOUVe BEEN IN AT)6UT5POTLIKESALERNO, 
YOU KN0W THENEEP FOR UCGPFATAHDTRE 
MUNITION5 ANO MEP1CINES IT I
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Penktadienis, Gruodžiu 15, ’44

Keista, Bet Reale Išimtis
(“Švč. P. Maiijos Apsireiškimai vienu taisomu daiktu. Jis 
Liurde”, knygos trečiajai laidai, būtinai jau turi prarasti 

pirmutinę savo standardo 
vertę. Tai vienoje, tai ki
toje bile kurio nors daikto

iš spaudos išėjus).

Kiekvienas žmogaus ran
komis padirbamas daik-
tas, ar jis yra mažas, ar di- vietoX žmonės tuoj Sale* 
delis, tik tuomet teįgyja Pas.tebetl didesnes arba

mažesnes taisymo žymes, 
iš kurių aiškiai kiekvienas ------- , ^a(į tas, ar'oa ki
tas daiktas, iš karto nebe
buvo sulig plano kaip rei- 

; jo meis.-

tikrąją savo vertę, — kai 
jis iš karto esti tinkamai,, 
kaip reikiant atliekamas, suPias; 
t. y. padirbamas. .

Paprastas žmogus, o y-}kiant padarytas; jo meis.- 
patingai koks nors amat-;^erįs vėliau buvo privers- 
ninkas, pirm pradėsiantitas jį taisytį! 
kokį nors daiktą dirbti, —i 
turi iš karto padaryti gerą; 
planą, turi gerai žinoti vi
są to dirbamojo daikto 
modelį, turi visa iš karto 
pakankamai apskaitliuoti, 
kad vėliau įpusėto, o kar
tais net ir baigiamo savo|rė gana didelė išimtis: — 
darbo, — neprisieitų iš Tasai veikalas, tai tarsi 
naujo dirbti, arba taisyti,! vynas — juo ilgiau po pa- 
kuomet rimtos klaidos yra 
pastebimos. Pavyzdžiui, 
kurpius, tik tuomet gerus 
batus tegalės žmogui pa
siūti, kai jis tokio paties 
dydžio ir panašumo, kaip 
pati žmogaus koja, kurpa- 
liius atrinks 
kiant ant jų batų odą už
trauks. Arba siuvėjas, til 
tuomet žmogui gerą, tin
kamą, eilę drabužių pa
siūs, kai jis gerai savo 
kostumerį išmieruos, kai 
be klaidų dalis drabužių, 
sulig mieros sukirps, kai 
sistemačiai savo rankomis 
visą žmogaus kūno sudėtį 
ir jo figūrą ištirs, tik tuo
met žmogus tuos pasiūtus 
drabužius, 1 
galės dėvėti.

C*.* w***r ***** **v -

nors padirbtas daiktas, jo!nė, ir tuo daugiau ji pa
dirbėjui prisieis antrą ar-'traukė visus, net ir labai 
ba trečią kartą tą daiktą!tingios, nublukusios su
taisyti, tai nors tas amati- monės žmones, savin pa- 
ninkas ir gabiausias būtų, traukianti, ir ypatingai 
jis jau visvien nieku būdu, juos stebuklingais Liurdo 
tą savo taisomąjį darbą, įvykiais 
nebeįstengs sulig pirma
pradinio savo plano inten-: žmonių, reikalui esant, tik 
cijos bei noro padaryti.'naiviai teprasitardavo. Jos 
Vadinasi, pataisytas batas' turinys, įvairiausi detali- 
arba drabužis, tik ir beliks niai stebuklingi įvykiai, 
kaipo pataisytas, o ne kai- paduodamųjų faktų aišku- 
po naujai pasiūtas. Tas mas, autentiškieji įvairų 
pats atsitinka ir su kiek- dokumentų nuorašai, at

Tačiau, su Vyskupo Pet
ro Bučio, MIC., parašytos 
knygos: — “Švč. P. Mari-} 
jos Apsireiškimai Liurde”, 
trečiąja laida, įvyko kaip 
tik atbulai: Čia pasida

Dėdės Šamo karys paima į nelaisvę tris vokiečius. Amerikietis, gana 
drąsiai pakilo iš savo apkaso ir paliepė “rankas aukštyn”. Jis seka jų 
kiekvieną judesį ir pirštas pakibęs ant gaiduko, stebi pavojų.

vynas — juo ilgiau po pa
dirbimo, pirm vartosiant, 
esti laikomas, tuo jis pasi
daro stipresnis ir skanes
nis. Taip lygiai pat ir 
“Švč. P. Marijos Apsireiš
kimai Liurde”, knyga. 
Pirmutinė jos laida, anaip
tol nebuvo taip labai svar- 
ibi, įdomi ir savin patrau
kianti kaip kad ši. trečioji 
jos laida. Šioji knyga, juo j 
daugiau taisyta, gerinta,; 

(tobulinta ir įvairiausiais’ 
i faktais, stebuklingų įvy- 
'kių žiniomis, įvairiausių! 
dokumentų nuorašais, ir 
naujais stebuklingai Liur-Į 

ide išgijusiais asmenimis.! 
j patiems pašto jaut rimtais tarsi batsiuvis odą. 

___ r______ >:ir autoritetingais tų visų; 
kaip reikiant į įvykių liudininkais, dapil- 

Jeigu batai, idyta. tuo ji vis darėsi svar- 
arba bile kuris besnė. vertesnė ir branges-

ir kaip rei-

5

rašė gryną prancūzišką tų 
pravardžių tekstą.

Garbingą jam Ganytojui, 
Vyskupui Petrui Bučiui, j 
MIC., už šio veikalo para
šymą. kiekvienas skaityto
jas atskirai ir visa tikin
čioji lietuvių katalikų vi
suomenė, turi išreikšti gi
liausios padėkos, meilės ir 
dėkingumo jausmus, už 
taip didelį kilnų ir išganin
gą lietuviams katalikams 
atliktą jo darbą! Iš gilu
mos širdies karštai prašy
kime Dievą, Garbingąjam 
mūsų Ganytojui, ilgiausių 

įmetu, geros sveikatos, iš
tvermės ir ypatingos Die
vo palaimos ir kitų visų 
skaitlingų Jo malonių, 
taip labai reikalingų sielai 
ir kūnui, garbingame, a- 
paštališkame sielų gany
to javimo darbe!

Tenelieka nė vienas šio

— “Darbininko” laikraščio 
administratoriui, kuris su
gebėjo šį veikalą taip gra- 

' žiai ir meniškai išleisti, 
i kuris pilnai prilygsta pa
tiems moderniškiausiems 
anglų išleistiesiems veika
lams.

Pagaliau reikia atvirai 
i pripažinti, kad ne mažesnė 
garbė ir kreditas priklau
so ir “Darbininko” laik- 

I raščio spaustuvei. Dabar 
aiškiai pasirodo, kad “Dar
bininko” spaustuvė ne 

i vien tik maldaknygę: — 
“Didysis Ramybės Šalti
nis”, išleidžiant, taip auk
štai save užsirekomenda
vo. “Švč. P. Marijos Apsi
reiškimai Liurde”, veikalo 
darba atlikdama, atsižvel- 

}giant į visą bendrą kny
gos struktūrą ir spaudos 
techniką, — suvisu nesi
norėtų tikėti, kad tai yra 
lietuviškos spaustuvės 

i darbas. Tačiau čia yra

na laisvoji Amerika. Bet 
ir Amerikos lietuviai kata
likai, patys vieni, nebegali 
'įstengti tą didžiulę pasi- brangaus ir garbingo vei-;

turinio kajo egzempliorius, ilgesnį; 
spragą laiką spaustuvės sandėlio i grvna realybė!

pasakojamųjų įvykių ori- IŠ 
ginališkumas ir aiškumas.-----------
pagaliau patsai supranta- Ir atsikėlė taip anksti — 
miausias toje knygoje var- Nė paukščiai dar neoegiedojo. 
tojam os kalbos paprastu-, Tik žemės pakraščiai balti 
mas, — ir aukštai išsilavi
nusį inteligentą ar profesi- 
jonalą, ir patį paprasčiau
sią juodo darbo žmogų, 
visus vienodai sužavi ir sa
vin patraukia.

Dabartiniu momentu, 
kuomet visame pasaulyje 
vyksta lemiamas, gali būti 
kelioms ateinan č i o m s 
gentkartėms, kruviniau-' 
sias, visa kas yra šventa,' 
kilnu, dora ir tobula, iš pa
matų griaunantis ir naiki
nantis karas, kuomet abi 
pusi į nieką neatsižvelgda
mos, visomis turimomis 
savo pajėgomis stengiasi 

už
traukti žmoniją ant savo Į 
kurpalio savo naudai, —I 
savo puikybės prestižą ir 
tautinę garbę iki pat debe
sių aukštyn iškelti, kuo
met milijonai žmonių, su 
didžiausiu įnirtimu ir ne
apykanta, tarsi laukiniai 

i žvėrys, vieni kitus puola ir 
'žudo, vien tik dėl to, kad 
kieno nors galingo yra už- 

! siundyti, kuomet tarpe pa
saulio, dangaus ir pragaro 
galybių, eina žūtbūtinė 
kova už žmonių sielas, — 

; mums, tikintiesiems- kata
likams, šios knygos svar
ba ir vertė, dabar automa- 
čiai padidėja. Stebuklin
gieji Liurdo įvykiai, kiek
vienam tikinčią jam kata-! 
likui, aiškiausiai parodo iri 
primena, kad apart pra-l 
nykstamos, žemiškosios ' 

i garbės, part suktos, dvi- 
. veidės politikos veiksmų, 

apart imperialistinio, mili- 
tarinio prestižo, užgrobti 
ir valdyti visą pasaulį, a- 
part demoniškos puikybės 

I ir pagaliau apart tos fana
tiškos neapykantos, kuri 
tam tikrais, neaiškiais su
metimais, abiejose pusėse, 
yra sėjama vienų prieš 
antrus, — dar yra kas nors 
kilnesnio, teisingesnio ir! 
antgamtinio, ko niekas,: 
nors ir galingiausias pa-į 
šaulyje bebūtų, negali taip' 
kaip jis nori, savo naudai j 
pakreipti, kad nešvarias! 
jo užgaidas pildytų taip, 
kaip jis nori, ir pagaliau 
kiekvienam parodo, kad 
žmogus privalo griežtai 
pažaboti savo puikybę, ne
apykantą ir įvairias savo 
kūno aistras ir kad jis nė
ra visagalis šios žemės val
donas, o tik mirtingas, 
silpnas Dievo tvarinys!

“Švč. P. Marijos Apsi
reiškimai Liurde”, veika
las, aiškiausiai kiekvie
nam skaitytojui prieš akis 
atskleidžia antgamtinį, 
mistinį dvasios pasaulį, su 
daugeliu jo paslapčių, ir 
parodo mums tą visagalę,

Nakties simfonijas kartojo.

Ir atsigėrė iš versmės. 
Kur sidabrinės stirnos geria. 
Kur iš uolų baugios giesmės 
Auksines nytis deivės neria.
Tuo nekeliaujamu taku 
Nepamatysi žmogaus pėdą.
Kur šilko minkštučiu rūku
Po kojų debesys susėda.

Lyg kažinko tada bijai. 
Kažinkas sukužda į ausi — 
Namų pastogėje tyliai

' Ramioj kertelėj prisiglausi.
' Ant stalo pusryčiai garuos
, Iš rugio varpos, lino žiedo — 
j Klausysies, kaip šaltuos kainus
Pabudę vėjai psalmes gieda.
Kaip plėšrūs vanagai staiga 
Suskridę drasko gyvą maistą.
Kaip tiesiasi vaga ilga
Per gelsvo kviečio lauką šventą 

J. Aug.-V-nė (“N. R.”)

t

I

; dariusią dvasinio
' knygų plotmėje
i užpildyti. Tat šios knygos lentynosna sukrautas gu- 

A-i z-x -ii 1 o i i 11 o’d i — z • • ro • i • • • ■»trečioji laida, tikrai užsi
tarnauja palikti kertiniu 
akmeniu, ant kurio lietu
vių katalikų dvasinio turi
nio raštų skaitymo rūmas, 

j be jokios baimės, į nieką 
neatsižvelgiant, drąsiai 
galima pradėti statyti.

I

i

suįdominanti, a- 
|pie ką pirmiau daugelis

kcOcD PftOOFEDNYUON 
TENTS Nfi£D USED 
COOKJNG FAT in 
TMEItt COMPCSITION

~ k i

J

TURK IN
USEO PAT TO KEER 
OUR T8OOP5 
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Dance Therapy

I

I

I

Dancing is one of the therapeutic esereises given serviccmcn who harc 
Mlffered amputation of anos, lėps or hands. Shown waltzing are Pvt. 
Henry Stiskin. Brooklyn. N. Y.. and Mrs. Dorothy Dalrymple, stati' 
snpervisor. t

ir vi- 
lietu-

Garbė pagaliau, 
'sieros Amerikos 
I viams katalikams, kad jie 
turėjo pakankamai ener
gijos ir sąmonės, ir savo 
sunkiai uždirbtais centais, 
įkūrė tokią šaunią Ameri
kos Lietuvių Romos Kata
likų šv. Juozapo Darbinin- 

į kų Sąjungą, kurios nariai 
i katalikai, iš kuklių savo 
Isutaupų, vėliau įstengė į- 
sigyti tokią puikią ir mo
derninę savo spaustuvę, 
kurioje yra spausdinamas 
didžiausias ir geriausias 
visoje Amerikoje lietuvių 
katalikų laikraštis “Darbi
ninkas”, ir kuri mederniš- 

Švč. P. Marijos Apsireiš- klausias ir meniškiausias 
iki šiol kur nors pasiro
džiusias lietuvių kalboje

lėti! Tepasiekia jis kuo-' 
greičiausiai kiekvieno ti-l 
kinčiojo kataliko namus, 
ir tesuteikia jis kiekvie
nam jį skaitančiajam ti
kinčiajam lietuviui katali
kui. ypatingai šiose šiur
pulingose, karo baimės, 
siaubo ir ateities netikro- 
vės valandose, suramini
mą, paguodą ir kartu viltį, 
giedresnės ateities susi
laukti ir įvairiausias ir 
skaitlingiausias dvasines 
sielai ir kūnui reikalingas 
Dievo malones apturėti.

Dar žodis kitas tenka pa
sakyti ir apie medžiaginį Up 
kimai Liurde”, veikalo ap
dirbimą. Knygai, atsižvel
giant į jos puslapių skait- knygas, kaip kad Garbin-

— formatas yra ypa- gojo Ganytojo Vyskupo 
tingai pritaikintas; popie- petro Bučio, MIC., parašy- 
ra, sulig karo laikų, atrodo ta “švč. P. Marijos Apsi- 

ir crra •ž: •'

Su visu nebūtų pro šalį 
dar ir tai, kad po kiek lai- 

1 ko, dar ir ketvirtąją šios 
j puikiosios knygos laidą, 
galėtume susilaukti. Tuo
met be abejonės, — ji dar 
daugiau patobulėtų,dar di
desnę dvasinę vertę, savo 
skaitytojams įgytų... Tie
sa, kur nekur, galima pa
stebėti ir mažų klaidelių. 
Taip, pavyzdžiui, aukoto
jų sąraše, kad ir aš pats, 
ivieton Škotijos, — esu pri- 
skaitytas prie Anglijos; ir 
vieton Butkevičius J; — 

į išspausdinta Butkevičius 
kai su tuo mistinių, nema-lM. Bet tai nežymūs maž-

I
I

antgamtinę, virš visa, kas 
tik yra žemiška, dominuo
jančią jo galę, mus gero-

tomu pasauliu, supažindi-' možiai; atrodo, kad tai y- 
na, ir nepučiomis mus pri-.ra vien mažos, nežymios, 
verčia daugiau juo susido-i greičiausia vien tik spau- 
mėti, ir pakelti savo min-jdos korektūros klaidelės, 
tis iš menkų, pranyksta-• apie kurias nė neapsimoka 
mų, šios žemės dalykų,}kiek plačiau kalbėti. Kai- 
prie amžinųjų, antgamti- kurie knygos paveikslai, 
nių, dvasinių gėrybių. 'atrodo kiek nublukę; ta-j

Jeigu jau ir pirmiau darįčiau dėlei to, mano, kaipo 
i vis buvo jaučiamas gerų, spaudos darbininko, nuo- 
i rimtų, mokslų paremtų, mone, — čia ne tiek bus 
I dvasinio turinio knygų kalta pati spaustuvė ar 
į trūkumas. — tai dabar. — knygos blokai, — kiek gal 
jis pasidarė visų didžiau- buvę silpnos, nelabai ais- 
sias! Lietuvoje, visos dva-j 
sinio turinio knygų leidyk-; 
los, dabar yra uždarytos;! 
jų leidėjai, vieni yra jau 
žuvę, antri kalėjimuose.} 
koncentracijos stovyklose:

’ uždaryti, arba ištremti į 
šaltąjį Rusijos Sibyrą ken- 

L čia; o tretieji, — šiaip vi
sur po visą pasaulį yra iš
blaškyti. Belieka vien vie-

i

JTO i NGI.ST SKIPPER E Lt 
luilan Hali. 22. of Diamond 

Springs. Calii., Master in 
\lerchant Marine. Hc passed 
lis c t.ain iri a South Paciric 
pert. tvvo vveeks after birthdav.

kios, pačių paveikslų nuo
traukos. o svarbiausia, 
gal vien tik pati, nelabai 
tam tikslui tinkanti, pa
veikslus spausdinti, karo 
laiko popiera.

ypatingai gera ir graži; 
spaudos raidės, begalo 
vaizdžios ir aiškios; mėly
na knygos viršelio drobės 
spalva, o ypatingai auksi
nis knygos antgalvis arba 
užvardijimas, — kiekvie
nam skaitytojui ją rankes- 
na paėmus, — padaro be
galo malonų ir patrau
kiantį įspūdį! Didelė gar bė 
ir kreditas priklauso taip
gi ir p. Antanui Peldžiui,

reiškiniai Liurde”, atspau
sdinimo darbą, taip aukš
tai ir meniškai įstengia 
atlikti. Aš manau, kad to
kios spaustuvės įstaigos, 
kaip kad “Darbininko” A- 
merikoje, ir kitataučiai 
gali lietuviams pavydėti!..

•7. Butkevičius.
Škotijos Lietuvių Žurnalistas. 

Glasgow.
Lapkr. 25. 1944 m.

Vienintelis dalykas, kurį 
į tenka’ pastebėti, kaip man 
atrodo, — tai ar ne per
daug yra sulietuvintos į- 
vairios prancūziškos pra
vardės? Tačiau rimtai tu
riu pabrėžti, kad čia, tai 
yra absoliutis Garbingojo 
Ganytojo Vyskupo Petro 
Bučio, MIC., dalykas. Ir 

: dėlei to. — aš neturiu nė 
I mažiausios kompetencijos 
j tų pravardžių sulietuvini- 
' mą kritikuoti. Čia, Garbin
gasis Ganytojas, matomai 

Į aiškiai numatė rimtą rei- 
į kaią tai padaryti. Jis aiš
kiai žinodamas, kad lietu
viams skaitytojams, ne
mokantiems prancūzų kal
bos, — susidūrus su gry
nai prancūziškomis pra
vardėmis. parašytomis 

: taip, kaip jos esti prancū
zų kalboje vartojamos. — 

įbus didelė kliūtis jas su
prasti. ir skaitant kaip rei
kiant ištarti. Dėlei to, — 
jas ir sulietuvino, o atski- 
rojo knygos vietoje, — pa

f

Toscanini Air Opera

Top. Artūro Toscanini. celebrated eonduetor; be’ov.. left to right. Metro* 
poi<tan Opera stars. Eleanor Steber. Jan Peerce and Rose Bampton. 
An oulsjanding musiea! event wiii 

be bearti oa tlie GeneraI Motors 
Syniphouy oi the Air on Sundays, 
December 10 and 17. when Artūro 
Toscanini eonduets Beethoven’s 
opera. "Fidelio." with a noted cast 
of Metropolitan Opera artists, a 
chorus of 40 mixed voices and the 
NI3C Syuiphoay Orchestra. Tlie 
first act of the opera will be heard

oq December 10 and the second act 
on the following Sundav i.NBC S;0O 
to 6:00 p.m. EWT).

T’.iis vili mark the first time that 
Toscanini has eondueted “Fidelio* 
in this country.

Principai singers will includo 
Rose Bampton. Jan Peerce, Eleanor 
Steber. Herbert Janssen. Sidor Bo* 
luisky. Nicola Moscona and Joseph 

; Victor Laderoute.------ -------- '
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LAMRENCE, MASS.

CAMBRIDGE. MASS.

jais yra A. 
J. Jaučius.

Edvardas Markevičius 
Prancūzijoj sužeistas.

1JDS kuopa turėjo susirinki
mą. gruodžio 10 d. Išrinko se
gantiems metams vaidybą: pir
mininkas 
Vencius.

GIRDĖTI LIETUVIU 
KOLONIJOSE

PARDAVĖ KARO BONŲ
UŽ $5,(MM)

Moterų Arkibrolijos metinia
me susirinkime išrinko valdy
bai šias nares: pirmininkė p. A. 
S nieko, pagelbininkė M. Ph. 
..ps. raštininkė H. Rimas ir iž
dininkė M. Rimas: ligonių lan
kytojos L. Venčienė ir M. Turo- 
nienė.

šv. Kazimiero draugijos val
dyboj pasiliko tie patys nariai, 
išskyrus sekretorių, kurio vie- 

V. Bielevičius. Pirm: 
S. Karlavičius. vice-

B. Ališauskas, ižd. —

tą užėmė 
ninkauja 
pirm. —
J. Stanavičius. Ligonių lankyto-

Andruškevičius ir
.4 w.šr< lė.

\ ? X ,

■ x.

----------- -----
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iMil ŽkS#: " . i
• i

. ■■

• I8B >f JI
**>r Jik F*'

! ■Jj' ag

WORCESTER. MASS.

Šv. Kazimiero Parapija
šv. Kazimiero parapijoj LDS 
kp. susirinkimas įvyko gruo

džio 2 d., bažnytinėje salėje. 
Nariai džiaugėsi išvydę kuopos 
pirmininką. Vladą Rimšą pa
sveikus) ir vėl rūpinantis Dar
bininkų kuopos reikalais.

p. Vladas Rimša buvo 
susirgęs, bet ačiū Dievui 
sveikas ir grįžo į tą patį

savo Kalėdinio vakarėlio, kuris 
įvyks gruodžio 18 d.. 7 vai. va
kare. Tą vakarų, turintis lai
mingą bilietėlį, laimės Ka ‘d i 
basket.

P. Grina, rašt. K.
Kitų valdybos narių 

neteko sužinoti. Išrinko atsto
vus į LDS Seimą, kuris įvyks 
sausio 13. 14 d.d.. Cambridge. 
Mass.

Sekmadienį, gruodžio 
bažnytinėje svetainėje 
A ar Loan Bona Rallv. Parduo
ta bonų virš $5.000. Įdomią kal
bą pasakė 
kalbėtojas.
Lcwell. Mass. 
Strakauskas. 
buvo atsivežę 
tojų kareivių

10 d., 
pyko

Šiomis dienomis grįžo iš Pa
cifiko karo zonos jūreivis J. 
Tamulynas. Jūreivis J. Tamulv- 
nas Pacifike karo zonoje išbu
vo metus ir pusė. Dabar paleis
tas į namus poilsiui 30 dienų. 
Grįžęs sustojo pas savo jauną 
žmonelę. Brightone. Jūreivis 
Tamulynas yra sūnus p.p. J. E. 
Tamulvnų. Linkime linksmų a- 
tostogų.

rimta: 
dabar 
veiki

mą. Reikia pripažinti, kad p. V.
Rimša darbuojasi LDS organi
zacijos ir Bažnyčios gerovei su 
dideliu nuoširdumu, pasišventi
mu, kurio sumanymu ir pagal
ba suteikta auka parapijos baž
nyčiai $50.00 Auksinio Jubilie
jaus proga. Paaiškėjo, jog vasa
ros metu buvo nutraukta susi
rinkimai, bet dabar yra visų 
pasiryžimas atnaujinti veikimą 
žiemos metu. Susirinkime tapo 
išrinkta delegatai į būsimąjį
seimą, kuris įvyks 13-14 dd.,i _________
sausio. 1945, Cambridge, Mass.,* šeštadienį, gruodžio 
būtent, klebonas kun. A. Petrai- ko gedulo šv. mišios 
tis, O. M. Sidabrienė ir O. Ridi- Prano Kubelle vėlę, 
kienė. Valdyba sekantiems rne- šeima dėkoja žmonėms 
tams ta pati: pirm. V. Rimša, vavimą.

’ prot. rašt. Barisas. fin. rašt. V. 
Blaveckas, ižd. Mažukna.

Pereitą savaitę garbingai at
leistas iš karo tarnybos Ser- 
geantas Alphonsas Kazlauskas, 
sūnus Antano Kazlausko, gyv. 
Bretton Avė. Jis ištarnavo 4 
metus. Per tą laiką trijuose 
skirtinguose karo frontuose bu
vo sužeistas.

Alphonsas įstojo karo tarny
bon balandžio mėn., 1941 m., ir 
laikinai buvo Camp Edwards. 
1942 m. buvo išvežtas į Austra
liją. Vėliau buvo Naujoj Kale
donijoj, Guadalcanal, Fiji 
Lslands, ir pasveikęs buvo Bar
nioj. Ten vėl tapo sužeistas. 
Buvo ligoninėje Indijoj, o iš ten 
lėktuvu grįžo į Jung. Valstybes. 
Alphonsas dėl sužeidimų gavo 
Purple Heart ir už pasižymėji
mus karo frontuose gavo Oak 
leaf.

DVYLIKOS METŲ BERNIUKAS PASIEKĖ REKORDĄ. PARDUODAMAS 
PER TRIS VAJUS UŽ $373,300— šis vidury mokyklos a-cigaičių stovintis 
Jr.. be virš minėto jo rekordo per penktą Karo Bonų pardavimo vajų jis pardavė 
$278.400. Jis sėkmingai veikė New Jersey teatruose, miesto prakalbose, dirbtuvėse,
losc. vakariniuose pramogų klubuose ir tt. Jis ir per šį šeštą vajų sėkmingai parduoda Karo 
Bonus. • (George Van Photoi

KARO BONŲ 
Gari J. Buehler. 

bonų už 
mokyk-

svarbusis vakaro 
lietuvių parapijos 

klebonas, kun. P. 
Vajaus oficiozai 
jiorą savo kalbė- 

ir jūreivių, kurie
buvo dalyvavę karo fronte.

tu-Gruodžio 7 d.. Sodalietės 
rėjo savo mėnesinį susirinkimą 
ir išrinko valdybą, susidedančią 
iš sekančių asmenų: P. Taškū- 
naiiė — prefekte. S. Kazeliū- 
naitė — vice-pref., E. Jankaus
kaitė rašt.. ir O. švenčioniūtė— 
ižd.

Pirmadienį, gruodžio 4 d. a. a. 
Jonas Gedžius. šeimos sumeti
mais. perkeltas iš Mt. Benedict 
kapinių į Šv. Mykolo kapines. 
Taipgi gauta žinių, kad a. a. 
velionio J. Gedžio sūnus puskr. 
E. F. Gedžius. kuris randasi 
Prancūzijoje karo fronte, jam 
suteikta “The Presidential Dis- 
tinguished Unit Citation”. 
Sveikiname.

.-k

mokėjo už laikraštį “Darbinin
ką”. Seimui atstovai ir įneši
mų komisija bus paskelbta 
liau.

Pranešama, kad Cambridžie- I 
člai. kurie norite gauti Kalėdi
nių Kūčių plotkelių. tai jų gali
ma gauti sekmadieniais po visų 
mišių parapijos svetainėje mo
kyklos ofise.

Iš vėlesnių stojusių kariuo
menėn laikraščių praneša, kad

Karys J. Janiūnas sūnus p. p. 
F. K. Janiūnų, šiomis dienomis 
perkeltas į naują vietą, būtent. 
Fort Jakson. S. Carolina. Iki 
šiol jis tarnavo Californijoje in
žinerijos batalijone. Perkeltas 
naujon vieton su visu batalijo- 
nu.

Albert R. Barker
Pirmiau — Pope Optical Co.

Kada Jums reikalingi akiniai leis- 
k;*e mums išegzaminuoti akis ir 
pr:*:-ikinti akinius. Mes padarome 

dirbtinas akis.
Room 206

507 Mass. St.
Tel. 6-1944

VVORCESTER, MASS.
275 Main St., Webster, Mass.

Sekmadienį, gruodžio 10 d., 
parapijos svetainėje įvyko LDS 
8 kps. susirinkimas. Susirinki
me plačiai kalbėta apie besiar
tinantį LDS Seimą ir jo priėmi
mą. Seimo išvakarėse nutarta 
rengti muzikali koncertą. Kon
certą išpildyti pakviestas mu- 

izikas p. M. Karbauskas. Susi- 
įrinkime daugelis iš narių užsi-

I

2 d. įvy- 
už a. a. 
Velionio 
už daly-

Katalikiškų meno kalendorių 
galima gauti prie bažnyčios 
sekmadieniais. Juos pardavinė
ja mergaitės skautės. Įsigyję 
juos žmonės džiaugiasi, nes jie 
yra gražūs su šventųjų paveik
slais.

Lietuvišką gražų kalendorių 
yra išleidęs “Darbininkas”.

10 d. 
įvyko

NORWOOD, MASS.
MOTERŲ SĄJUNGOS

5-tos kuopos metinis susirinki
mas ir Kalėdų baliukas įvyks 3 
d., gruodžioį Ta proga suteikta 
auka $5.00 Labdaringai dr-jai 
Kalėdiniu Fondan ir auka šv. 
Mišioms už kareivius.

Valdyba sekantiems metams 
ta pati: pirm. M. Vaitekūnienė, 
vice-pirm. -— V. Seniauskienė.; 
prot. rašt. O. Palevičienė, fin.1 
rašt. M. Dilionienė. ižd. O. Pui-į 
šiene, ižd. glob. — O. Ridikienė. i 
I. Thompson. tvark. E. Navulie- į 
nė.

Sekmadienį, gruodžio 17 d., 
3:30 vai. po pietų p. O. Navic
kienės namuose. 24 Weld Avė., 
įvyks Moterų Sąjungos 27 kuo
pos svarbus susirinkimas ir Ka
lėdinė pramoga.

Dar kartą primena Sąjungie- 
tėm. kurios dar nesugrąžino ti- 
kietėlių, kad tą padarytų prieš 
ateinantį sekmadienį ir daly
vautų parengime. Viską priduo- 
kite poniai A. Novikienei, 
raštininkei. St. George Avė. 
Jeigu kurios Sąjungietės gali 
išplatinti daugiau tikietėlių. tai 
jų galite gauti pas p. Novikienę.

Sekmadienį ateidamos į pa
rengimą. kuris įvyks p. Navic
kienės namuose, neužmirškite

I

Į atsinešti dovanėlę 50 centų ver-1 
tės. Komisija tikisi, kad visos 
narės dalyvaus susirinkime ir 
“party”. Iki pasimatymo! Narė.

Sekmadienį, gruodžio 
parapijos svetainėje 
BALF 60 skyriaus susirinki
mas. Susirinkimo eigą vedė pir
mininkas p. B. Jakutis. Jis taip
gi perstatė kalbėt mūsų sky
riaus narį Dr. J. Cassidy. kuris 
savo kalboje nurodė kaip geriau 
mes galime sušelpti kenčiančią 
Lietuvą. Nors Dr. Cassidy yra 
svetimtautis, bet jis labai pui
kiai supranta Lietuvos šelpimo 
reikalus.

Susirinkime išduotas rapor
tas iš veikimo. Paaiškėjo, kad 
skyrius turi 65 narius: klūbie- 
čiai puikiai pasidarbavo. Taipgi 
Piliečių klubas pasiuntęs BALF 
Centrui auką $100.00.

Tą dieną prisirašė nauji na
riai — A. Zaveckas ir J. Moc
kevičius. Gaila, kad mūsų inte
ligentija t. y. Cambridžiuje. 
mažai savos energijos šiam kil
niam darbui randa paaukoti. O 
gal nenorima0

r •

MISTER SPEED FLASH — 
While Chicago press photog- 
raphers įvėrė lir.ing up candi- 
dates for Miss Speedflash of 
1945, Henny Steinke put in his 
bid for mascuiine half of title 
title by exhibiting his ąuaiifi- 
cations for job. P.S.: he didn't 

get it

Su-j'i.

STOUGHTON, MASS
YOUR PERSONAL GOAL-i

AT LEAST 
07 ONE EXTRA 

SIOOBOND!
I

SUNKIAI SERGA
Šiomis dienomis sunkiai 

sirgo p. Petras Miškinis, gyv. 
185 Perry St. p. Petras yra uo
lus parapijietis ir veikėjas. Pra
šome pasimelsti, kad Dievas su-; 
stiprintų p. Miškinį, kad jis ko-l 
greičiausiai pasveiktų.

su-

•>

USSD CA.T GO€S M 
the rutL uSEO M 
CLAME-TMRCM

pasinaudoti siūloma

Į

KALĖDŲ SVENTEMS!

PATS TO
BACK. THE ENEAAV

PUOŠKITE

Kalėdų ir Naujų Metų šventes sutikite, pa
sipuošusios vėliausios mados, elegantiškais 
kailiniais, kurios galite įsigyti I. J. Fox krau
tuvėje, 411 VVashington St., Boston, Mass.

I. J. Fox moteriškų kailinių didžiausia fir
ma, Amerikoje, turi prieš šventes specialiai 
labai didelį ir platų kailinių pasirinkimą. Tai
gi, pasinaudokite proga, ateikite į mūsų 
krautuvę ir prisimieruokite puikiausius kai
linius, prieinamiausiomis kainomis.

Atėjusios į krautuvę visuomet prašykite, 
kad Jums patarnautų šios krautuvės lietuvis 

atstovas Bernardas Koraitis, kuris yra kailinių ekspertas ir žinovas. Per 
jį pirkdamos gausite specialę 10'< nuolaidą.

Primename, kad kailinius galite įsigyti su mažu įmokėjhnu, o likusį 
balansą galite mokėti pagal išgalės. Kad ir imant įsimokėjimui, mes 
nuošimčių už tai neįmame.

Kviečiame ateiti į mūsų krautuvę šiandien 
proga.

My Thinking...
My Mon*y...My Tim* 

will tt«y in thi> 
loftofiiMsh 
•t r ar y Aeericta

411 wa$hington street 
BOSTON. MASS.

Šiomis dienomis p. A. Kopijo- 
dienė susilaukė liūdnų žinių iš 
karo Departmento. Pranešta 
jai, kad jos sūnus grandinis Po
vilas Europos karo laukuose li
ko sužeistas. Mūsų užuojauta 
p.p. Kopijodam.

Kiek laiko atgal buvo rašyta, 
kad p.p. Gierdvainių sūnus. S. 
Gierdvainis buvo dingęs be ži
nios karo veiksmuose Vokieti
joje. Dabar pranešta tėveliams, 
kad jų sūnus surastas ir esąs 
sveikas. Antras jų sūnus, viršy- 
la Pranas sužeistas mūšyje su 
vokiečiais. Trečias sūnus viržy-į 
la Mečislovas buvo sužeistas 
Gvinėjos saloje mūšiuose su ja
ponais: dabar jau pasveikęs. 
Ištikrųjų. tėvams negali būti 
skaudesnės širdgėlos, kai tokios 
žinios lanko jų namus. Mūsų 
giliausia užuojauta p. p. Gierd- 
vainiam.i

Pereitą sekmadienį p. A. F.
Kneižys buvo išvykęs į New
Haven. Conn. kalbėti Amerikos! pirmadienių vakarais švč.l 
Lietuvių Tarybos suruoštose Marijog saJ-je mergaitėg gkau Į 
prakalbose. .tės, p Apolionijos Savickienės'

; mokinamos, susirenka ir moki -1
Gruodžio S d. šioje kolonijoje nMi įvairių tautinlų šokių jr 

lankėsi p. Pranas Razvadaus-! žaįdimų • 
kas. L. Vvčiu Centro nirminin-' , ...Skautes dabar rengiasi prie
lankėsi p. Pranas Razvadaus- 
kas, L. Vyčių Centro pirminin-Į 
kas, ir p. Feliksas Zaleckas iš 
So. Bostono L. Vyčių organiza
cijos ir organo “Vytis” reikalu. 
Aplankė p. K. Viesulą, buvusį L. 
V. Centro pirmininką. 
Pauplį ir kitus.

Šiomis dienomis Norvvoodo 
goninėje pasidavė operacijai 
Harry Butters, Norvvoodo mies
telio selectmen’ų pirmininkas ir 
nuoširdus Šv. Jurgio lietuvių 
parapijos rėmėjas. Po operaci
jos jau grįžo į namus ir sveiks
ta. p. Harry Butters yra vedęs 
lietuvaitę. Linkime p. Butters 
geriausios svėeikatos. CSN.

Antradienį, gruodžio 12 d. N. 
P. bažnyčioje buvo atnašautos 
trejos šv. mišios su asistomis už 
a. a. karį Benediktą Grandį, ku
ris žuvo kelios savaitės atgal 
Italijoje karo veiksmuose. Reiš
kiame giliausią užuojautą p. 
Grandienei dėl netekimo myli
mo sūnelio.

Šią savaitę mus atlankė šie 
kariai: puskr. J. Žukauskas, 
grand. J. Kapčius, jūr. P. Vait
kus ir jūr. A. Kontrimas. Taip
gi grįžo iš tolimo Pacifiko mū
šių karys A. Keršulis poilsiui 
30 dienų. Sveikiname mūsų jau
nuolius. A. D.

BLONDIE

W. J. Chisholm
GRABORIUS 

“Asmeniškas Patarnavimas-

331 Smith St.,
PROVIDENCE, R. I.

Telephone:
Ofiso: Dexter 1952

Namu: PI. 6286

■

■

I

Užsisakykite Toniko Pas Mus
Pristatom geriausį toniką 

Piknikams, Vestuvėms, 
Krikštynoms ir visokiems 

Parengimams.
Kainos prieinamos

Grafton Avė., Islington Mass
Tel. Dedham 1304-W

PRANAS GERULSKIS, Namų Tel. Dedham IMb-R

Buy War Bonds
By Cliic Yoting—King Featuren Srndiratr. Ine.

THOSE B-29 SUPERFORTS THATRE 
SPANKINGTHE NIPS COST$600, 
000 EACHt P-47 THUNDERBOLTS

50 GRAND, AND WE GOTTA 
KEEP 'EM SLUGGlN'.

YES,DAGW00D.AND
THATMEANSVVE
HAVE TO BUY A LOT

OFVVAR BONDS
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g VIETINES ŽINIOS
ŽINUTES

Gruod. 17 d., prie bažnyčios 
durų, po pamaldų, parapijietės, 
norinčios papuošti Kalėdoms 
altorius, rinks aukų.

siimti plotkelių, bažnytinėje sa
lėje ir parapijos salėje, 492 E. 
7th St. Art. R. Juška, kurs yra 
šiuo tarpu labai užsiėmęs dai • 
bais, neįstengs nešioti plotkeaų 
parapijiečiams į stubas.

Tą dieną, kas norės galės pa-

DAK1ARA1

i

Metų bertainio pasninkai į- 
puola į sekamą trečiadienį, 
penktadienį ir šeštadienį. Šie 
pasninkai yra ir nuo mėsos ir 
kitokio valgio prisilaikymo.

Šou 4476

B. U. Grupė Protestuoja 
Prieš Britus

Uni-

nistratoriu. Ta proga ir redak
torius turėjo proga pasikalbėti 
su mūsų išeivijos įžymiuoju vei
kėju - svečiu.

Dėkoja A. Gilienei
Kanadoje gyvendama S. Za

REIKALINGAS naktinis pe'- 
kurys — fireman, dirbti gėlių 
auginimo įstaigoje. Alga $35.00 
savaitėje. Telefonuokite — 
Arlington 0350. (15-19)

Dr. Joseph F. Antanėlis
OPTOMETRISTAS

515 E. Broadvvay
So. Boston, Mass.

Ofiso Valandos išskyrus 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

Vakarais Nuo 7 iki 9-tai 
Šeštadieniais Nuo 2 iki 8-tai.

Trečiadienį, 7:30 v. v., bus 
laikomos Šv. Teresės Novėnos 
pamaldos.

Prieš Šv. Kalėdas bus išpa
žintys klausomos: ketv. 7:30 
vai. vak., penkt., šešt. ir sekm. 
per šv. mišias, 3:30 v. p. p. ir 
7:30 vai. vak.

Tel. ŠOU 2805

Dr. J. L Pasakantis
DR. AMELIAE. RODD

OPTOMETRISTAI
447 Broadvvay
So. Boston, Mass.

OFISO VALANDOS: —
Nuo 9 ryto iki 7 vai. vakare

Seredomis: —
Nuo 9 ryto iki 12 vai. diena.

Sekmadienį yra vigilija prieš 
Šv. Kalėdas, bet, iš priežasties 
sekmadienio, nėra pasninko.

Tą dieną, 3 vai. p. p., parapi
jos vaikai, vadovybėje Marijos 
Vaikelių draugijos turės puikų 
Kalėdinį parengimą. Kviečiami 
visi ateiti — ypatingai parapi
jos vaikučiai.

Tel. TROwbridge 6330

J. Repshis, M. D.
(REPŠYS)

Lietuvis Gydytojas
278 HARVARD STREET

Kampas Inman arti Centrai Sq. 
CAMBRIDGE, MASS. 

Ofiso Valandos 2—4 ir 6—8.

Per Šv. Kalėdas š.\ Mišios 
bus laikomos, šv. o?tro par. 
bažnyčioje šiomis vai indomis: 
12 vai. naktį, 6. 7, 8. 9, 10 ir 
11:30; salėje. 8, 9 ir 9:30. 10 va
landą bus iškilmingos su klieri
kų asista šv. mišios.

Tik Du Vakaru

ĮVAIRŪS SKELBIMAI
Tax Returns Systems Audits

Nathaniel 
LASSOW 

PUBLIC ACCOUNTANT 
Telephone 23 Harlem St.,
TA L. 0533 Dorchester.

I 
a

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Office Tel. So. Boston 0948

Res. 37 Oriole Street
West Roxbury, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

Ensign Juozas Aleksiūnas, ' 
So. Bostonietis, apie du metai 
kai yra J. V. Air Corps ir da
bar yra instruktorium aviacijoj. 
Šiomis dienomis jis praleidžia 
atostogas pas savo tėvelį, p. A- 
domą Aleksiūną, gyv. 173 M St., 
So. Bostone. Linkime malonių randasi San Dieg0, čal. 
atostogų. Juozas yra baigęs Boston

English High School ir vienus 
metus mokėsi Boston Universi-

I ty. Albertas taip pat yra baigęs 
Antradienį lankėsi Andrius Bo_ton E lish Hlgh School 

Zaromskis, kun. J. Zaromskio . . . . .Linkime Juozui ir Albertui ge- 
tėvelis. Atsilankymo proga at- . . ,J F 6 riaušių sėkmių! 
naujino LDS narystės duoklę. ___________________________
nupirko kaipo Kalėdų dovaną ja būdu juos supažindinti su
savo giminaitei Liurdo knygą ir Lietuvos žmonių šelpimo reika- 
kalendoriaus fondan aukojo įU- išreikšta pageidavimas, kad 
$1.00. I..............................................

Tą dieną lankėsi biznier'm p.; suspėti, įvyktų apie Vasario 16. 
Bačinskienė iš Cambi idge, ■ Nutarta kviesti prie skyriaus 
Mass. Atsilankymo proga dūko- ’ prisidėti, ne tik pavienius asme- 
jo už kalendorių ir jo fondan 
aukojo S1.00. Taipgi lankėsi bu
vęs So. Bostonietis p. Bartulis, 
atsilankymo proga kalendo
riaus fondan aukojo 81.80.

Pradedant su sekančia savai
te BALF drabužių priėmimo. 
Bostono centras. Dariaus Posto 
patalpose prie C ir Athens gat
vių bus atdaras tik du vakaru 
savaitėje, antradieniais ir penk
tadieniais nuo 7 vai. vakaro.

Todėl, turintieji drabužių, bei 
norintieji pasidarbuoti prie jų 
tvarkymo ir pakavimo prašomi 
tais vakarais ten kreiptis. Rap.

Vėl Pirko Bonų

Šv. Jono Ev. BĮ. Pašalpins 
draugija vėl pirko karo bonų 
(6-tos paskolos) už 82000.00. 
Pirko, kaip lietuviams pridera. 
Lietuvių Piliečių dr-jos ruošta
me bonų vajaus parengime.

Raporteris.I.

Pristatome Alų ir Tonikų
Mes turime 11-kos rūšių alaus ir įvairių tonikų. Mes alų ir 
toniką pristatome vestuvėms, į namus, krikštynoms, parems 
ir piknikams. Patarnavimas skubus ir mandagus. Šaukite:

BORIS BEVERAGE CO.
J. ARLAUSKAS — J. SKENDELIS, Savininkai

220 E St.. Tel. ŠOU 3141. So. Boston. Mass.

Casper’s Beauty Salon

ESKA FROSTED
The Aristocrat of Cold Waves

ŠOU 4645

LANKĖSI

Iš BALF Susirinkimo

Gruodžio 13 d. Bostono
versiteto studentų grupė suruo
šė labai silpną demonstraciją
protestui prieš Britaniją už tai,
kad ji panaudoja savo armiją karauskienė. nuoširdžiai dėkoja 
Graikijoj prieš kairiuosius grai- Chicagietei. gerai “Darbininko” 
kus, kurie sukilo prieš dabarti- prietelkai Agnietei Gilienei, už 
nę Graikijos valdžią. dovanai jai prisiųstą Liurdo

Pažymėtina, kad toje mažoje knygą.
studentų protestantų grupėje 
buvo du amerikiečiai - japonai. 
Demonstracija įvyko prie Britų 
konsulato Postoffice sąuare.

Amerikos Lietuvių 
Jaunimo Žurnalas

PARSIDUODA mažas namu
kas su vieta pasistatyti auto
mobilį. Geram stovyje iš vidaus 
ir iš lauko. Turi baltą sinką, 
puikią maudynią ir dubaltavus 
(storm) langus. Galima pama
tyti Sekmadieniais arba po ke
turių kitoms dienoms. 176 Gold 
Street. ŠOU 2646. (15-22 j

Albertas Aleksiūnas
Šis p. Aleksiūno sūnus, Al-I 

bertas yra taip pat apie du me- 
’ tai J. V. karo aviacijoj ir dabar

PIGIAI PARSIDUODA“VYTIS”
“VYTĮ” leidžia Amerikos didžiau

sia jaunimo organizacija — Lietuvos 
Gruodžio 14 d. pirmą kartą V^yTIS” eina kas mėnesį gražia, 

išėjo į gatvę p. C. Grigalienė, paveiksluotas ir deda įdomių straips- 
adv. Jono Grigaliaus žmona, po nių’r«^„iš Amerikos ir užsienio.

° L i "VYTY rasi žinių iš viso pasau-
sunkios operacijos mėnuo atgal. no.

“VYTIS” rašo apie Amerikos lie
tuvių jaunimo judėjimą.

“VYTY” rasite įdomių pasiskaity
mų tinkamų seniems ir jauniems.

“VYTĮ” redaguoja įžymus ir paty
ręs redaktorius Ignas Sakalas n 
“VYČIUI” bendradarbiauja jo su
kviesti įžymiausi literatai.

TAD, padarykime šūkį: “Tenelie- 
ka nei vienos katalikiškos jaunimo 
organizacijos, ar nors mažiausio sky
riaus, kurie neskaitytų “VYTIES". 

, Visi skaitykime “VYTĮ!”
“VYTIES” kaina metams tik $2.0G.

“VYTIS”
366 W. Broadvvay, 

So. Boston 27, Mass.

Pasveiko

Kun. J. Balkūnas Bostone !

į toks bankietas, jei bus galima peidžiu

Trečiadienį, gruodžio 13 d. at
vyko į “Darbininko” įstaigą 
kun. Jonas Balkūnas. Maspetho 
lietuvių parapijos klebonas ir 
BALF Centro valdybos narys.

Atvyko spaudos reikalais, ir 
turėjo pasitarimus su kun. P. M.' 
Juru, LDS Centro vice-pirmi-i 
ninku - generaliu vedėju ir p.;

, “Darbininko” admi-

i

nis, bet ir draugijas. Buvęs.

Gricius Pralaimėjo Bylą_____
Gruodžio 13 d. Massachusetts 

valstybės Aukščiausis Teismas 
palaikė žemesnio teismo prisai- 
kintųjų teisėjų sprendimą, kad 
Pranas V. J. Gricius yra kaltas 
tūlos Lillian Parent iš Waltham 

į nužudyme lapkričio 14 d.. 1943 
m. Dabai- tik gubernatorius gali ■ 
išgelbėti jo gyvybę nuo elektros' 

; kėdės pasigailėjimu.I ----------- 1

Gruodžio 10 d.. Lietuvių salė
je Įvyko Bendro Amerikos Lie
tuvių šaipos Fondo, 17-to sky
riaus susirinkimas.

Pirmininkavo Dr. P. Jakmauh. 
raštininkavo adv. Kalinauskas.
Dalyvavo daug narių. Išduota Po Operacijos Sveiksta 
įvairūs raportai. Skyrius turi] Jonas Masionis. gyv. 952 
per du šimtų narių ir išreikštas, E Broadway.
pageidavimas, kad būtų bent;sunkios operacijQS kojoj sugrj.
1000. Drabužiu vajus eina gana' - -- n , ...J & , zo iš Harley ligonines į namus,
sėkmingai, tik reikią daugiau. Dr Mykolas GrendeIis darč
talkos ypatingai is vyrų. JauI dją ,r Jonas Ma.
esą supakuota keli tūkstančiai; . - . . ..1 isioms sveiksta to paties gydy-svarų drabužių, kuriuos greitu,. . ■ ...* ° , tojo priežiūroje.
laiku išsiųs į centrą. Tam dar-;
bui daug pasišvenčia 
moterų ir kaikurie 
Jakimavičius pasisiūlė su 
karu pasitarnauti 
bužius.

Iš vakarienės.
gryno pelno liko
centais. S. Bostono Liet. Pilie
čių d-ja už salę nieko neėmė.

Užgirta valdybos sumanymas 
ruošti didžiulį bankietą mieste, 
viešbutyj. ir sukviesti kuodau- 
giausiai įžymių amerikiečių ir

Draugijų Valdybų Adresai
LIETUVOS DUKTERŲ DR-JOS 

PO GLOBA MOTINOS ŠVč.
Pirmininkė — Eva Mark3ienė,

625 E. 8th St., So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 1298.

Vice-Pirmininkė — B. Gailiūnienė,
8 Winfield St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Ona Ivaškienė,
440 E. Sixth St.. So. Boston, Masa.

Fin. Rašt. — B. Cunienė.
29 Gould St., W. Roxbury, Mass.

Tel. Parkivay—1864-W.
Iždininkė — Ona Staniuliūtė,

177 West 7th St., So. Boston. Mass.
Tvarkdarė — Ona Mizgirdienė,

948 E. Broadway, S. Boston, Mass.
Kasos GI. — Elzbieta Aukštikalnytė,

110 H St., So. Boston, Mass
Draugija savo susirinkimus laiko kas' 

antrą antradienį mėnesio, 7:30 vaL 
vakare. Parapijos salėje, 492 E.' Draugija laiko susirinkimus kas trt 

, Seventh St., So. Boston, Mass. čią sekmadienį kiekvieno mėnesi<
> /Įsais draugijos reikalais kreipkitės į 2 vai. po pietų. Parapijos salė.

na.« Drotokolu raštininke 492 E. 7th St.. So Boston. Mass

4V. JONO EV. BL. PAŠALPINES
DRAUGIJOS VALDYBA

Pirmininkas — Juozas Švagždys,
601 6th St., So. Boston, Mass.

Vice-Pirmininkas — Pranas Tulelkū
702 E. 5th St., So. Boston, Mass.

Prot. Rašt. — Jonas Glir.eckis,
5 Thomas Pk., So. Boston, Mass.

Fin. Rašt. — Aleksandras Ivaška,
440 E. Sixth St., So. Boston, Mass

■ Iždininkas—Stasys K. Griganavičius,
699 E. Seventh St.. So. Boston. Mass

i Maršalka — Jonas Zaikis.
787 E. Broaaway, So. Boston, Mass

I

būrelis 
vyrai. Dr. 

savo 
dra-renkant

5 d.,lapkr.
net 8233. su

Paliko Tų Pačią 
Valdybą

“VARIETY” KRAUTUVĖ
So. Bostone. Krautuvė tirštai 
apgyventoj vietoj arti fabrikų 
ir įvairių dirbtuvių. Krautuvė 
toj pačioj vietoj 35 metai. Gera 
proga turėti lengvą ir nuolatinį 
uždarbį nežiūrint kokie nebūtų 
laikai, geri ar blogi. Krautuvės 
kaina su nauju “refrigeratoriu“ 
ir visais įrengimais 81200. Par
siduoda iš priežasties, kad išei
na į kariuomenę. Telefonuokite 
ŠOU 2814. (31)

PARSIDUODA NAMAS 
12 APARTMENTŲ

So. Bostone
Randų atneša 2592 per metus. 

Visas namas yra naujai pertai
sytas išvidaus ir lauko. Namas 
talpina savyje naują tik įdėtą 
plumingą su maudynėms ir pe
čiais. Namas yra apgyvendin
tas geroms šeimynoms, šis na
mas yra geras pirkinys. Kas tik 
jį įsigys, gaus geriausį atlygi
nimą ant įdėtų savo piningų, 
nes įeigos yra nepaprastai auk
štos pagal įvestuotų piningų. Ir 
išlaidos yra labai žemos.

Dėlei platesnių informacijų, 
prašome kreiptis pas

A. J. KUPSTIS
332 W. Broadvvay, 

So. Boston, 27, Mass.
Pastaba. Jei norite parduoti 

savo farmą ar ją išmainyti ant 
gerų namų, kreipkitės virš nu
rodytu antrašu. (11-30)

I

I

į - ?j MUSŲ į
į TIESIOGINIS MORTGYČIŲ \ 
\ SUMAŽINIMO PLANAS \

Gruodžio 12 d. Lietuvos Duk
terų po globa Motinos Švč. 
draugija turėjo savo priešmeti-) 
nį susirinkimą. Turėjo būti val-l 
dybos rinkimas, bet narės vien
balsiai nutarė ir sekantiems 
metams palikti tą pačią valdy
bą. kurios sąstatas randasi 
draugijos skelbime kiekvieno 
“Darb.” numery. Rap.

Perkins Markei
P. Baltrušiūnas - p. Klinga, Sav.

753 Broadvvay
Tel. ŠOU 3120, So. Boston.

Tai yra paprastas, sumažinta kaina namams 
mortgyčių— panaujinimo planas. ___

Jei Jūs planuojate pirkti namą ar atnaujinti 
dabar turimą mortgyčių, mes su malonumu ir be 
jokių Jums abligacijų išaiškinsime visas smulk
menas. Pašaukite SOUth Boston 0379.

Res. Šou 3729 Šou 4618

Lithuanian Furniture Co.
MOVERS — 
Insured and

Bonded
Local & Long 

Distance 
Moving

335.328 W. Broadvvay 
So. Boston, Mass.g

OPEN SEASON

8

Mt.W^SHINGTONo•o
 

o

’ERATIVE BANK
430 BROADWAT • SOUTH BOSTON

GRABORIAI

DIAMOND CAFE
Jauki vieta užeiti ir maloniai praleisti laiką su 

draugais ir pažistamais.

S. Tarasevičius ir Sūnus
MOTERIS PAGELBININK6 

Lietuvių Graborius ir 
Balsamuotojas

Turi Notaro Teises

254 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boston 2590
Sūnaus gyvenamoji vieta —

838 Dorchester Avė.
Tel. ČOLumbia 2537

Patarnavimas kuogeriausias.

Other Eska Cold Waves
— 10.004 and 15.00*

9

738 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

It’s the very lašt word in 
modern, scientific cold vvaving, the 
very first word when it comes to 
beauty, comfort and coolness. This 
dramatic new permanent fetaures 
an exclusice creme-oil fluff — 
actually vvhiped in your presence. 
lt does the loveliest things to and 
for your hair.

Your waves will be softer, your 
curls more manageable. your hair 
more lustrous. We have introduced 
many new waves in our time, būt 
never a permanent likę Eska 
Frosted. 20.00*

305 W. Broadvvay So. Boston, 
Massachusetts

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims yra

SOUTH BOSTON CAFE
VINCAS BALUKONIS,

Savininkas

Pagamina gerus lietuvišku pietus, 
užlaiko geriausį alų, vyną ir degti
nę, ir visiems draugiškai ir manda

giai patarnauja.
258 West Broadway, South Boston, Mass.

CASPER
FUNERAL HOME
187 Dorchester Street 

South Boston, Mass. 

Joseph W. Casper 
(KASPERAS) 

Laidotuvių Direktorius Ir 
Balsamuotojas 

NOTARY PUBLIC 
Patarnavimas Dieną ir Naktj 

Koplyčia šermenims Dykai 
Tel. ŠOU Boston 1*37

ŠOU Boston 3960

ZALETSKAS
FUNERAL HOME

564 East Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASS.

D. A. Zaletskas, F. E. Zaletskas 
Graborici ir Balsamuotojai 

Patarnavimas dieną ir naktį 
Koplyčia šermenims dykai 

NOTARY PUBLIC 
Tel. ŠOU Boston 0815

ŠOU Boston 2609
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j RYTINIU =—— 
i VALSTYBIŲ ŽINIOS

Penktadienis, Gruodžio 15, '14

HARTFORD, CONN.

MARIANAPOLIO ŽINIOS

i-:

* X*

olų apaštalavimą. Tikimės, kad 
visi katalikai vyrai įsirašys į 
Apaštalavimo draugiją.

Koresp. .V. Mikelaitis.

karna valdyba, ir 
artinasi organizacijos 

Išrinkime atstovus i

Gruodžio 19 d.. 8 vai. vakare, 
įvyks svarbus priešmetinis susi
rinkimas šv. Trejybės Vyrų 
klubo. Visi nariai ateikite. Ne
sigailėsite- Raportais.

8

Gruodžio 17 d.. 1 vai. po pietų 
įvyks LDS 6-tos kuopos susi
rinkimas. Nariai prašomi daly
vauti. Bus ren 
taipgi 
seimas, 
seimą.

y f W - 4 /■
-M- — L '^'<4

vas užlaikytų mylimą ir gerbia- vo sąžinę padaryti sąmoninga 
mą kleboną dar ilgus metelius bei tikra kas link tų judamųjų 
gražioje ir tvirtoje sveikatoje. ' paveikslų, kad jie yra pavojin

gi bei kenksmingi padoriam ma
no gyvenimui.

- “Būdamas Padorumo Legijo- 
• I no narys, aš darau priesaiką

SV. ANDRIEJAUS G11.DA

BROOKLYN, N. Y.
Apreiškimo parapijos Vyrų 

Apaštalavimo draugija, susior
ganizavus iš 13 vyrų, dabar jau 
turi apie 60 narių. Valdybą su
daro šie nariai: pirm. Pr. Pus
kunigis: vice-pirm. K. Kama
rauskas ir K. Stelmokas; ižd. A. 
Šartvytis; tvarkos dabotojas K. 
Baltrušaitis: rast J. 
čius: korespondentas 
laitis.

Lapkričio 26 dieną
sirinkimas. kuriame nutarė 
rėti visuotiną susirinkimą 
dieną gruodžio. į kurį kviečia 
visus par. vyrus. Kleb. kun. N. 
Pakalnis prižadėjo plačiai iš
aiškinti Apaštalavimo draugi
jos tikslą.

Kleb. kun. N. Pakalnis pasi
žadėjo kas mėnuo teikti pamo
kinimų apie maldą ir pasaulie-

Židanavi- 
M. Miko-

įvyko

KOLEGIJAI RINKLIAVA 
MASPETHE

Gruodžio 3 dieną. Maspethe. 
N. Y. lietuvių parapijoje pada
ryta per pamaldas bažnyčioje 
rinkliava Marianapolio kolegi
jai paremti. Ta proga iš Maria 
na polio buvo atvažiavęs kun. A. 
Morkūnas, kuris sakė pamok
slus ir taip pat dalyvavo ketu
ris dešimt valandų atlaiduose.

Maspetho parapijiečiai nuo- 
šlrdžiai suprato katalikiškos ir 
lietuviškos mokslo įstaigos 
svarbą ir gausiai aukojo. Iš vi
so surinkta 700 dolerių.

Visiems aukojusiems Maria
napolio Kolegijos vadovybė rei
škia nuoširdžią padėką. Ypač 
d: ielis dėkingumo jausmas rei
kia pareikšti klebonui kun. J. 
Balkūnui. kuris taip uoliai pri
tarė šiai rinkliavai ir atsidėjęs 
rūpinosi jos pasisekimu.

Su palankių lietuvių katali
kų parama ir klebonų palanku
mu, Iš panašių rinkliavų perei
tais mokslo m

Septintos, Dėdės Šamo, Divizijos kariai, Leyte saloj, laike savo liuos- 
laikio patys prausiasi ir plauja savo drabužius, pusbačius ir k.

LVC SUSIRINKIMAS

su- 
tu-
17

lėtais pasisekė pa
gerinti ir pagražinti Mariana-; 
polio kolegiją. Bet daug būtinų 
darbų dar laukia, ypač kai šį
met Marianapolio auklėtinių 
skaičius beveik dvigubai pašo
ko. Ryšium su tuo reikia naujų 
pagerinimų ir patobulinimų. 
Dėlto už kiekvieną paramą ir 
auką kolegijai esame didžiai 
dėkingi.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė.

I

IIEW BRITAIN, CONN
Kardok

RESTAURANT
HARTFORD AVĖ., IR NORTH ST

Geriausi alūs dideliais stiklais.
Patarnavimas malonus ir mandagus. 

Visus nuoširdžiai kviečia
ANTAMAS K AR DOKAS, savininkas.

r

IŠ DRAUGIJŲ SUSIRINKIMŲ
Gruodžio 10 d., parapijos sa

lėje įvyko Šv. Rožančiaus drau
gijos susirinkimas. Dalyvavo 
daug narių ir rimtai svarstė 
draugijos reikalus. Prie šios 
kilnios draugijos priklauso ne
toli du šimtai narių, ir dauguma 
jų yra. dosnūs įvairiems labda
ringiems darbams.

Šiame susirinkime irgi paro
dė savo dosnumą, būtent, pa
skyrė $10 gėlėms papuošimui 
altorių Šv. Kalėdų laike. Taipgi 
paskyrė iš iždo $10 ir narės su
aukojo $22 karo kapelionams. 
Viso pasiųsta $32.00. Paskyrė 
iš iždo 5 dol. ir narės tiek pat 
suaukojo dėl vienos suvargu
sios šios draugijos narės. svarbūs įvykiai, kurie realizuo- Gi gruodžio 8 dienos vakare.

Nutarė suruošti draugišką sįs sekančiais jubiliejiniais kleb. kun. M. A. Pankus vėl pa- 
Kalėdinę party sausio * d., 1945 1945 metais. įrodė vaišingą savo širdį visiems
m. tuojau po susirinkimo. Taip- ge to< skaitytas raportas išidarbininkams(ėms), kurie ir 
gi nutarė ruošti pasilinksmini- Amerikos Lietuvių Tarybos su-'kurios taip gražiai pasidarbavo 
mo vakarėlį sekmadienį prieš važiavimo Hartford. Conn.. kur įvykusio pelningo bazaro metu, 
užgavėnias. 'svarstyta, kokiais būdais Con-i

Ta pati valdyba užtvirtinta a- . • • - - -•
teinantiems metams, tik išrin
ko naujas iždo globėjas.

Valdybą sudaro šios narės: Gruodžio 11 d. mirė Alena Mi- dingumu vaišino i 
į pirm. B. Mičiunienė. vice-pirm. liūtė. sulaukusi 30 metų 
■F. Poškienė, rašt. O. Valinčienė, žiaus, džiovos ligoninėje. Paliko į turėjusieji 
j ižd. A. Šatienė, iždo globėjos O. nuliūdime 

ir S.
\. Kasparavičienė, kuris yra karo tarnyboje. Palai

BRITAIN, CONN. —
Veikimo Centro susi- 

įvyko gruodžio 8,

skirtą kvotą S5.000.00 Lietuvos 
laisvės bylos reikalams.

Pabaigoje, prisiminta atei
nančiais metais vieningai minė-

NEW
Lietuvių
rinkimas
penktadienį, 8 valandą vakare,
Šv. Andriejaus parapijos sve-;ti Vasario šešioliktąją, 
tainėje.

Iš bazaro rengimo komisijos
raporto paaiškėjo, 1

Iš bazaro rengimo komisijos KLEBONO VAIŠINGUMAS 
raporto paaiškėjo, kad įvykęs į Štai, lapkričio 28 dieną, kleb. 
bazaras gruodžio 1, 2 ir 3 dd. kun. M. A. Pankus Šv. Cecilijos 
davė gražaus pelno Naujosios' choristams(ėms) iškėlė šaunią 
Statybos Fondui, kurį sukūrė' vakarienę Stanley Golf Club 
kleb. kun. Matas A. Pankus, patalpose, kur visi choristai (ės) i 
kad pradėti tuojau po karo sta- gražiai praleido laiką ir sma-! 
tyli reikalingą naują kleboniją 
ir Lietuvių Centro rūmus, taip 
labai pageidaujamus ne tik pa
čiai parapijai, bet ir visai apy
linkei.

Taip pat paaiškėjo ir kiti
- -

Gruodžio 10, sekmadienį, 8:15 
valandą ryte, atnašautos už vi-' 
sus kareivius Dėdės Šamo tar-l“^ vien tik geruosius juda- 
nyboje Šv. Andriejaus lietuvių! 
parapijos Gildos užprašytos į 
giedotos šv. mišios, kuriose vi-l 
sos narės “in corpore” dalyvavo 
ir priėmė Šventąją Komuniją.

Po šv. mišių, visos gildietės 
suėjo į parapijos svetainę ir tu
rėjo bendruosius pusryčius.

Gi 4 valandą po pietų, Gildoš 
narės parapijos svetainėje turė
jo puikią socialinę pramogą, ir 
visą jielną skyrė Lietuvių Cen
tro rūmams statyti.

Smagu pažymėti tą faktą, kad 
čia gibusi jaunoji karta vis la
biau susipranta ir uoliau dar
buojasi parapijos ateičiai. Tai 
nuopelnas kleb. kun. M. A. Pan- 
kaus, kuris, trokšdamas suburti 
parapijos inteligentes moteris ir 
suaugusias merginas, kurios 
vienybėje darbuotųsi parapijos 
gerovei, tuo pačiu susijungu
sios glaudžiais solidarumo ry
šiais, plečiant socialinę ir kul- susilaukti gražių rezultatų, 
tūrinę veiklą, vasario 4 dieną, 
1941 metais, suorganizavo Šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
Gildą, kuri šiandien gausinga 
inteligentėmis narėmis ir gra
žiai bujoja, nuopelningai dir
bant ne vien parapijos naudai, 

plati jų veikimo dirva api-: 
ir kitas socialines, kultūri- 
ir labdarybės sritis.

bet
rna
nes

I 
giai pasilinksmino, bet tuo pa-! 
čiu dideliai apgailestavo, kad jų 
tarpe nebuvo paties klebono, 
negalėjusio dėl nesveikatos da
lyvauti tame linksmame ir vai
singame pobūvyje.

PADORUMO LEGIJONO 
PRIESAIKA

aš taip pat prižadu visiškai ša
lintis nuo tų pasilinksminimo 
vietų, kuriose rodomi tokie ju
damieji paveikslai, kurie galėtų 

! būti nuodėmės priežastimi”.

SMULKIOS ĮDOMYBES
Džiugu, kad Šv. Andriejaus 

lietuvių parapijos Auksinio Ju
biliejaus programos komisijos 
pirmininku apsiėmė būti Alek
sandras Karlonas, vieton atsi- 
sakusio Mykolo Daunio.

Aleksandras Karlonas plačiai 
žinomas visiems nevvbritainie- 
čiams. Jis yra veikius, suma
nus, energingas ir entuziastas.

Visa Lietuvių Veikimo Centro 
valdyba, ypatingai Auksinio Ju
biliejaus programos komisija, 
be galo džiaugiasi naujuoju 
programos komisijos pirminin
ku, ir pasitiki artimoje ateityje

__________________________

Į Gruodžio 7 dieną, Bendrojo 
Amerikos Lietuvių Šalpos Fon
do 11 skyrius pasiuntė United 
Lithuanian Reiief Fondui, 
Brooklyn. N. Y. 21 didžiulę dė
žę surinktų gražių drabužių, 
kuriuos suaukavo gerieji new- 
britoniečiai nukentėjusiems nuo 
karo lietuviams.

I

r

Gruodžio tryliktąją, žinoma 
dainininkė ir talentinga solistė 
Ona Sintautienė su maloniomis 

■ talkininkėmis iškėlė nesitikėtą 
į “Surprise Party” jaunavedei 
Onai Daunienei.

Nenuostabu, kad tą ypatingą 
jaunave- 

j džiui Mykolui Dauniui buvo 
” ir nuobodu vienam 

pasilikti namuose. Samata.

Kaip kiekvienais, taip ir šiais 1 
metais. Nekaltojo Prasidėjimo 
oktavos sekmadienį, būtent, 
gruodžio dešimtąją, Šv. An- 
, . . • 1 vakarą, be jaunosios,dnejaus lietuvių parapija per: ... . ...
visas pamaldas ryte vienbalsiai i i( 
atnaujino sekančią Padorumo; nesma?u
Legijono priesaiką:

“Vardan (Dievo) Tėvo, ir Sū
naus, ir šventosios Dvasios. 
Amen.

“As pasmerkiu šlykščius ir 
nepadorius judamuosius pa
veikslus ir visus tuos, kurie į 
padanges iškelia nusikaltimą 
arba nusikaltėlius (bei krimi
nalistus). Aš prižadu susiburti 

ir j su tais visais, kurie kelia pro-

Nors klebonas negalėjo daly- 
neetieut valstybės lietuviai ga- vauti abiejuose vaišių pobu- 
lėtų sėkmingai sukelti jiems viuose, bet visa būtybe įvertino 

------- -, visus, gi nepaprastu gerašir- 
ir globojo vi- 

am- sus. Dėl to, kleboną gerbia visi
- —-j -:-ji gražias vaišes i

savo seną tėvelį, į smagų laiką; ir jie visi dėkingi! testus prieš tas visas blogybes. 
Kavolienė, brolį ir seserį ir savo sužadėtinį, ir maldauja, kad Gerasai Die-| “Aš prisiimu už pareigą sa-

i
i

5 ; Radzevičiene
iitvarkdarė ___iaia.-
5 i Dvasios vadas bus pats klebo-įjota Švč. Marijos kapuose šalę 
/ nas arba jis paskirs ką kitą. Pa- savo brangios motinėlės.

vesta pirmininkei dvasios vado mjrė trys metais atgal, 
reikalu susižinoti su klebonu.

Komisija iš įvykusio parapi- mybė velionių vėlėms ir paguo- 
jos bazaro išdavė raportą. Pra-, 
nešė, kad prie draugijos stalo 
padarė 130 dol. pelno. Kadangi 
visi daiktai laimėjimui buvo na
rių suaukoti, tai pirmininkė dė
kojo aukotojams ir dirbusioms.

Gruodžio 11 d. įvyko LRKSA 
109 kp. priešmetinis susirinki
mas, kuriame užtvirtinta ta pa
ti valdyba, būtent, pirm. P. Poš
kus, vice-pirm. P. Andriulionis, 
rast. B. Mičiunienė ir K. Stepo
naitis. ižd. S. Rudnickas; 
globėjai —
Prabulis. Tvarkdarys — M. Ne- 
vulis.

iždo
A. Mičiūnas ir J.

★YOI LEII YOII 
Afoiteg -

TIEY filVE TIEIt

AMERICAN 
RED CROSS

kuri Kam susierzinti?

Užsirukykit

LDS 36 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

daugelio puikių taha- 
ckstra pagardinančių

PIRKIT 
EXTRA 

$100 KARO 
BONĄ

The Comedy Theatre Sekmadie-

Old Gold’s šaunus sumaišymas
kų... su tinkamu primaišymu
Latakia lapų... yra apšlakštomas su Obuolių “Medum”
...kad pagelbėti apsaugoti cigaretų sudžiuvima.

Pabandyk pakelį!
KLAUSYKTTftS “Which is Which?” Trečiadienio vakarais CBS—ir 

nio vakarais NBC

Lai būna amžina dangiška ra-

da ir suraminimas nuliūdusiomis 
šeimoms.

įvyks sekmadienį, gruodžio 17; 
d. tuojau po sumos, parapijos 

, salėje. Visi nariai kviečiami da- 
; lyvauti. Taipgi pakvieskite ir 
kitus lietuvius katalikus darbi- 

' ninkus ateiti ir įsirašyti į mūsų 
kuopą.

Gera proga visiems užsimokė
ti mokesnius už organą “Darbi
ninką” ir apsvarstyti organiza
cijos reikalus. Artinasi LDS or
ganizacijos seimas. Išrinkime 
atstovus į seimą ir paruoškime 

! naudingų įnešimų.
I

i

I

BALF 11 skyrius pereitą sa
vaitę išsiuntė 21 dėžę įvairių 
drabužių į centrą, Brooklyn, N. 
Y. Pasiuntime drabužių dau
giausia pasidarbavo pp. F. K. 
Norkūnai. A. B. Mičiūnai ir O. 
Jonienė.

ANKSTYVA MIRTIS
Gruodžio 5 d., po sunkios li

gos per porą mėnesių, mirė Ma
rijona Ramanauskienė, gan i 
jauno amžiaus moteris. Paliko 
nuliūdime savo vyrą ir tris se
seris. kurios gyvena Dorchester
ir So. Boston, Mass.. motiną ir pasveikti, 
brolį Lietuvoje. Velionė 1934 m.jpavieščjimo pas savo motinėlę.' 
atvyko iš Lietuvos.

SVEČIUOJASI PAS
MOTINĖLĘ

s cigaretų trūkumui ši gražuolė nuspren
dė prisidėti prie pypkorių. Ir štai jos pirmas žingsnis, 
kad apėjus cigaretų trūkumą.

Šią savaitę parvyko sergean- 
tas Juozas Ručinskas paviešėti 
pas savo motinėlę. Juozas per 
15 mėnesių buvo Pacifike. kur 
buvo sužeistas laike kautynių 
su japonais Marshall salose. 
Parvežtas į Jung. Valstybes bu
vo veteranų ligoninėje Fram- 
ingham, Mass. Jaunuolis baigia 

Linkime malonaus'

Obuolių "Medus" apsaugoja Old 
Gold Cigaretus nuo Sudžiūvimo

Gold!

i




